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Geachte heer ,

U heeft via een e-mail van 20 augustus 2022 verzocht om handhavend op te treden met betrekking tot
de brandveiligheid en bouwvoorschriften van het pand aan de Gravendijk 6 te Albergen. Een
handhavingsverzoek kan echter niet ingediend worden via e-mail. In deze brief informeren wij u
hierover.

Aan welke eisen moet een handhavingsverzoek voldoen?
Uw verzoek om handhaving moet aan de volgende eisen voldoen:

• Het verzoek dient u schriftelijk in, dus per post.
• Of u dient het verzoek in via de website van de gemeente Tubbergen 

(https://www.tubbergen.nl/handhavingsverzoek) .
• Het verzoek dient te zijn ondertekend.
• In het verzoek moeten uw naam, adres, woonplaats en datum staan.
• Het moet duidelijk zijn op wie of welke situatie het verzoek betrekking heeft. Welk bedrijf of

welke persoon?
• Het moet in zekere mate duidelijk zijn waar deþÿ�  �overtreding' uit bestaat. Is er bijvoorbeeld geen 

vergunning of houdt men zich niet aan bepaalde regels?

Verzoek om nadere gegevens
Wij stellen u in de gelegenheid uw handhavingsverzoek binnen 2 weken na verzending van deze brief
alsnog schriftelijk of digitaal in te dienen. Verder verwijzen wij u naar het kopjeþÿ�  �Aan welke eisen moet
een handhavingsverzoek voldoen?þÿ �� zodat u weet welke informatie u in uw handhavingsverzoek dient
op te nemen.

Handhavingsverzoek is openbaar
Houdt u er wel rekening mee dat een handhavingsverzoek een openbaar document is. Om er voor te
zorgen dat een procedure voor elke partij op een gelijkwaardige manier verloopt, informeren wij de
þÿ �vermeende overtrederþÿ �� dat er een handhavingsverzoek is ingediend.

Heeft u vragen?
Dan horen wij graag van u. U kunt contact opnemen met mevrouw  van het
organisatieonderdeel Publieke dienstverlening via 0546-628000 of gemeente@tubbergen.nl. Wilt u

dan het zaaknummer vermelden?
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Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,

teamcoach Publieke dienstverlening,


