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Persoonlijke gegevens aanvrager  
Naam en voorletter(s):………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………………………………………  

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht (doorstrepen wat niet van toepassing is):           M/V  

  

Verzoekt om verstrekking van een gehandicaptenparkeerplaats, overeenkomstig artikel 

26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.  

Aanvullende gegevens  
1. Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? (Zonder deze kaart komt 

u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats)  

 Ja  

 Nee  

2. Wat is het nummer van uw gehandicaptenparkeerkaart?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. Beschikt u over een auto die u zelf bestuurd?  

 Ja  

 Nee  

4. Zo ja, wat is het kenteken van uw auto?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

5. Waarom vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

6. Wilt u dat de gehandicaptenparkeerplaats groter is dan een normale 

parkeerplaats?  

 Ja  

 Nee  

7. Op welke plek wilt u een gehandicaptenparkeerplaats? (U kunt eventueel een 

schets bijvoegen)  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

De gemeente zal bij de eventuele toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats zoveel 

mogelijk rekening houden met uw wensen en behoeften. Wel kan het zo zijn dat hiervan 

afgeweken wordt wanneer het blijkt dat uw wensen en behoeften in strijd zijn met de 

belangen van andere weggebruikers en/of wegbeheerders.  

  

U kunt het ingevulde aanvraagformulier opsturen naar of afgeven bij de 

gemeente. Vergeet niet om een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart bij te 

voegen. De kosten voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats 

bedragen €249,70.  

  

Datum:              Handtekening:  
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Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats  
De onderstaande voorwaarden om in aanmerkingen te komen voor een 

gehandicaptenparkeerplaats zijn door het college vastgesteld.  

  

1. U dient in het bezit te zijn van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart  

a. bedoeld voor een bestuurder van een voertuig of  

b. bedoeld voor een passagier van een voertuig.  

  

2. U kunt de gemeente een actueel medisch keuringsrapport laten zien waarin staat 

dat u een loopbeperking heeft van blijvende aard, dus zonder kans op herstel.  

  

3. In het keuringsrapport staat ook welke afstand u aan één stuk kunt lopen, 

eventueel met behulp van bijvoorbeeld een rollator, stok of prothese, maar 

zonder de hulp van anderen en zonder bagage.  

  

4. U heeft geen eigen parkeergelegenheid, zoals een oprit, carport of garage.  

  

5. Heeft u een bestuurderskaart? Dan gelden onderstaande voorwaarden:  

a. U heeft een geldig rijbewijs.  

b. Kunt u minder dan 50 meter aan één stuk lopen (zie punt 3), dan wordt op 

uw verzoek een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.  

c. Kunt u tussen 50 en 100 meter aan één stuk lopen (zie punt 3), dan wordt 

een  

gehandicaptenparkeerplaats aangelegd als er structureel een tekort is aan 

parkeermogelijkheden binnen 50 meter van uw woning.  

d. Kunt u meer dan 100 meter aan één stuk lopen (zie punt 3), dan wordt er 

geen gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.  

  

6. Heeft u een passagierskaart? Dan gelden onderstaande voorwaarden:  

a. Wanneer u een rolstoel of duwwagen heeft en er is een structureel tekort aan 

parkeermogelijkheden binnen 50 meter van uw woning of er is, bij 

rolstoelgebruik, geen mogelijkheid om u van de wel beschikbare plaatsen 
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van of naar uw woning te rijden, dan wordt op uw verzoek een 

gehandicaptenparkeerplaats aangelegd.  

b. Kunt u meer dan 100 meter aan één stuk lopen (zie punt 3), dan wordt er 

geen gehandicaptenparkeerplaats aangelegd, ook wanneer er een structureel 

tekort is aan parkeermogelijkheden is binnen 50 meter van uw woning.  

  

7. Stuur met dit aanvraagformulier de volgende zaken mee:   

a. Een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart;  

b. Een kopie van uw rijbewijs (in het geval van een bestuurder);  

c. Een kopie van het kenteken deel II of indien sprake is van een huur- of leaseauto 

een kopie van het contract (in het geval van een bestuurder);  

d. Een kopie van een actueel medische keuringsrapport (alleen op nader verzoek 

van de gemeenteambtenaar).  

  

8. Wanneer de gemeente besluit dat u een gehandicaptenparkeerplaats krijgt, dan 

wordt dit conform de betreffende Wegenverkeerswet (BABW) gepubliceerd in De  

Woudenberger. Uw adres en het kenteken van uw auto worden dan ook vermeld.  

  

9. Een gehandicaptenparkeerplaats wordt in principe aangewezen op een bestaande 

parkeerplaats die zo dicht mogelijk bij uw woning ligt. Dit is wel afhankelijk van 

de afmeting van de bestaande parkeerplaats en de door u gewenste afmeting van 

de gehandicaptenparkeerplaats.  

  

10. U dient er als bestuurder rekening mee te houden dat de door u overlegde 

medische gegevens ertoe kunnen leiden dat er een procedure wordt gestart op 

grond van de artikelen 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan 

eventueel betekenen dat de Minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek 

door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig 

en uw rijbewijs ongeldig verklaard.  

  

  

  

  


