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Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?
Wanneer u het besluit om bepaalde reden onjuist vindt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
een bezwaarschrift indienen.

Wanneer kan dat?
Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit worden ingediend. Deze termijn
begint op de dag na de dag van verzending of uitreiking die op het besluit staat vermeld.

Bij wie maakt u bezwaar?
U kunt het bezwaarschrift zenden aan de burgemeester, die ook dit besluit heeft genomen. De burgemeester zal
na heroverweging een beslissing op uw bezwaarschrift nemen. Bij de behandeling van uw bezwaar kunt u ook
uitgenodigd worden om uw bezwaren toe te lichten in een hoorzitting van de bezwarencommissie.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
Het bezwaarschrift moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening (dit is de datum van opstellen);
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, waarbij u ook het nummer onder ons

kenmerk kunt noemen of een kopie kunt bijvoegen;
d. de gronden (redenen) van het bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet altijd ondertekend zijn.

Waarheen stuurt u een bezwaarschrift?
U kunt uw bezwaarschrift sturen aan:

De burgemeester van Barneveld
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van de gemeente Barneveld (www.barneveld.nl ,
Digitaalloket, Webwinkel, onder Overig). Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.

Voorlopige voorziening
Wanneer u bij de burgemeester een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u op grond van artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.
U kunt hierom verzoeken wanneer u van mening bent dat de onverwijlde spoed dit gelet op de betrokken
belangen vereist.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u de uitvoering van het besluit tegen wilt
houden, dient u een voorlopige voorziening aan te vragen.

Waarheen zendt u een verzoek om voorlopige voorziening
Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening moet u het
verzoek in tweevoud te richten aan:

Rechtbank Gelderland
Locatie Arnhem
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

U moet een kopie van het bestreden besluit bijvoegen.

U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht verzoek voorlopige voorziening
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Dit bedraagt € 168,-- voor natuurlijke
personen en € 334,--voor rechtspersonen.


