Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Aanvrager
Burgerservicenummer

:………………………………………………………………………..…..

Naam, Voorletters

:………………………………………………………………………..…..

Straat en huisnummer

:………………………………………………………………………..…..

Postcode en Woonplaats

:.……………………………………………………………………….…..

Telefoonnummer

:…………………………………………………………………………….

Geboortedatum

:………………………………………………………………………….…

Verzoekt om aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats overeenkomstig artikel 54b en 54c van
het reglement verkeersregels en verkeerstekens.
Is voor u eerder een gehandicapten parkeerplaats op kenteken aangewezen?
 Ja  Nee
Zo ja, kaartnummer, afgiftedatum en datum geldigheid, welke instantie
……………………………………………………………………………………………………………..…….…
Bent u in het bezit van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart
(een kopie van de voor- en achterzijde van de kaart toevoegen)

 Ja  Nee

………………………………………..……………………………………………………………
Heeft u parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of oprit

 Ja  Nee

Beschikt u over een auto die u zelf kunt besturen?
Zo ja, wat is het kenteken van deze auto?
:……………………………………………

 Ja  Nee

Staat uw auto op uw eigen naam

 Ja  Nee

Gebruikt u een invalidenvoertuig of brommobiel dat u zelf kunt besturen
 Ja  Nee
Zo ja, wat is het registratienummer van dit voertuig?
:……………………………………………
Eventueel een nadere toelichting op uw aanvraag
………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………..………………………………………………………………………….…
Gewenste locatie van de parkeerplaats (eventueel foto of tekening toevoegen)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: :……………………………………………………………
Handtekening

: …………………………………………………………………

Werkwijze
De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart
(kaartnummer, afgiftedatum en datum tot waarop deze geldig is moet worden aangegeven).
De gemeente voert als beleid dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de
directe nabijheid van de eigen woning te parkeren omdat zij daardoor in staat zijn een actief en mobiel
leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen.
Voorwaarden toekenning gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
1. In de naaste woonomgeving van de aanvrager moet een (grote) parkeerdruk zijn.
2. De aanvrager heeft geen gelegenheid om een parkeergelegenheid op eigen terrein te
realiseren. Gemeenschappelijke parkeerterreinen / parkeergarages van Vereniging van
Eigenaren worden hierbij als eigen terrein aangemerkt.
3. Personen met een gehandicapte parkeerkaart (als passagier) komen niet in aanmerking voor
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De bestuurder in staat is om de auto tot voor de
deur te rijden en de passagier uit te de auto te laten gaan.
4. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt op naam van de gehandicapte en op
parkeerplaats toegekend. Bij verhuizing vervalt de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Op deze locatie
5. De gemeente kan alleen in de openbare ruimte met een verkeersbestemming een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanwijzen. Alle parkeerruimte op particulier gelegen
terreinen is dit zaak van de eigenaar van de grond.
Het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken betekent voor alle andere
weggebruikers dat deze parkeerplek niet meer toegankelijk is. Daarom maken wij een zorgvuldige
afweging of een gehandicaptenparkeerplaats kan worden aangelegd. Na de beoordeling ontvangt u een
brief met ons besluit
Komt u in aanmerking dan wordt er een verkeersbesluit genomen:
 waarin de gehandicaptenparkeerplaats aangewezen wordt (in overleg met u)
 deze wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentelijk website
 de omschrijving van de bezwaarprocedure.

