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<Naam gemeente> 

<Adres> 

<Postcode + plaats> 

 

Datum brief: <datum> 

Kenmerk: <kenmerk> 

 
 
 
Onderwerp: Uw aanvraag voor <naam evenement> 
  
<Beste mevrouw/meneer + achternaam>,  
   
U vroeg op <datum> een vergunning aan voor <naam evenement + datum waarop het evenement 
gepland staat en plaats evenement>. In deze brief leest u onze reactie. 
  
U krijgt geen vergunning  
U mag <naam evenement> niet organiseren. <Korte uitleg in B1 geven waarom. Op hoofdpunten. 
Empathie tonen als dat op zijn plaats is.>  
  
Waarom is dit besluit genomen  
<Uitgebreidere toelichting waarom de vergunning niet wordt toegekend, waarbij ook het voornemen 
+ zienswijze wordt betrokken.  
 
Tip: zijn er mogelijkheden om het evenement wel te organiseren, maar bij voorbeeld op een andere 
plek of andere tijd? Benoem dit ook concreet.>.  
 
Maak voor <datum> bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit  
In de bijlage leest u hoe u dat kunt doen.  

Bel of mail gerust als u vragen heeft  
Neem contact met ons op <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>.   

  
Met vriendelijke groet,  
namens de burgemeester van <naam gemeente>, 
  
  
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
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BIJLAGE 
 
Maak voor <datum> bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit  
Ga naar <website> en zoek op ‘bezwaar tegen besluit indienen’. U heeft uw DigiD-inlogcode nodig 
om online bezwaar te maken.  
 
Schrijft u liever een brief? Zorg er dan voor dat u in ieder geval deze informatie noemt:   

• uw naam en adres  
• uw telefoonnummer  
• het kenmerk van deze brief  
• de datum van dit besluit  
• de reden van uw bezwaar  
• uw handtekening  

  
Stuur altijd een kopie van deze brief mee. Stuur uw bezwaar naar:  
Burgemeester van de gemeente <naam gemeente> 
Postbus <nummer> 
<Postcode + woonplaats>   
  
Waar staat dit in de wet en regels 
Artikel <nummer artikel> Algemene plaatselijke verordening van de gemeente <naam gemeente>:  
<tekst relevante artikelen weergeven > 
  
De tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening <naam gemeente> vindt u op 
<lokaleregelgeving.overheid.nl of de lokale website waar de verordening staat>.  
 
  
 


