
Postbus 1, 6400 AA Heerlen, t 14 045 / +31 (0)45 560 50 40, gemeente@heerlen.nl, IBAN NL73INGB0672814471

1 Gegevens bezwaarmaker/belanghebbende
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters 

Adres

Postcode en plaats 

Telefoonnummer

Emailadres
 
Als u gebruik maakt van de diensten van een gemachtigde, moet u hieronder de 
gegevens van die persoon invullen. Als uw gemachtigde GEEN advocaat is, vergeet 
dan niet het bijgevoegde machtigingsformulier in te vullen en mee te sturen.

U kunt een bezwaar niet anoniem indienen. Dit betekent dat belanghebbende (bij-
voorbeeld een vergunninghouder) het bezwaar met uw naam, adres en woonplaats 
te zien krijgt. Wilt u verder met het indienen van bezwaar? Vul het formulier verder 
in.

2 Gegevens gemachtigde

Naam kantoor

Adres

Naam en voorletters 
  
Adres

Postcode en plaats 

Telefoonnummer

Emailadres

IBAN derdengeld

> lees verder

Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Organisatie
Team Juridische Zaken
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 5040
www.heerlen.nl
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versienummer formulier

09.03.2023

Bezwaarschrift burger
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3 Gegevens besluit
Tegen welk besluit maakt u bezwaar?
(Vermeld de dagtekening en het kenmerk van het besluit en stuur een afschrift van het besluit met 
het bezwaarschrift mee). 

Wanneer/op welke datum heeft de gemeente het besluit bekend gemaakt?
(Info: Dit is de datum waarop het besluit is verzonden). 

De datum waarop u dit bezwaarschrift indient is:
(Let op: In de wet staat dat u 6 weken de tijd heeft om bezwaar te maken tegen een besluit van de 
gemeente. De termijn van 6 weken begint op de dag nadat de gemeente haar besluit heeft bekend 
gemaakt of gepubliceerd. Als u uw bezwaar indient nadat de periode van 6 weken is verstreken, is uw 
bezwaar mogelijk niet-ontvankelijk. Dat betekent dat uw bezwaar in dat geval niet inhoudelijk wordt 
beoordeeld).

Waarover gaat het besluit?

> lees verder
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4 Gegevens bezwaar
Waarom bent u het niet met het besluit eens?
(Als u niet genoeg ruimte heeft de redenen van uw bezwaar te vermelden stuur dit dan mee op een 
apart blaadje. Tel dat mee bij het aantal bijlagen).

Heeft u documenten die nog duidelijker maken waarom u het niet eens bent met het besluit? 
Stuur deze dan met het bezwaarschrift mee. 

Wilt u in een hoorzitting uw bezwaar mondeling toelichten?
(Kruis aan wat van toepassing is)

 Ja - u ontvangt van ons een uitnodiging       Nee 

Heeft u bijlagen bijgevoegd? Zo ja, hoeveel?
(Kruis aan wat van toepassing is)

 Nee         Ja, aantal 

> lees verder
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5 Ondertekening

Plaats   Datum

Handtekening

Print dit bezwaarschrift uit en stuur het voorzien van de bijlage(n) en voldoende gefran-
keerd per post aan het adres genoemd op pagina 1.
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw bezwaarschrift burger.
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Hierbij machtig ik:

1 Gegevens bezwaarmaker/belanghebbende
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats 

Geboortedatum

Geboorteplaats 

Telefoonnummer

Emailadres 

2 Gegevens gemachtigde 
BSN

Naam en voorletters 

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

Om mij te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure tegen het besluit van:

> lees verder

Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Domein Organisatie
Team Juridische Zaken
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 5040
www.heerlen.nl
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versienummer formulier

09.03.2023

Machtigingsformulier
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3 Ondertekening

Plaats   Datum

Handtekening
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw machtigingsformulier.


