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waarvoor is dit formulier?

met dit a kuntulier u voor tfuzeanvraagform voorof andeen er een
ndgeha aaicaptenpa rkeerplaats nvragen

de achterka vannt dop it rmufo kulier unt lezen waa ntaa moetu
voldoen om in aanmerkin te komen voor deze laats

naam dhr./ mevr

adres

postcode + woonplaats Nijkerk/ Hoevelaken/ Nijkerkeryeen

geboortedatum

telefoonnummer

e-mailadres

is er al eerder een
gehandicaptenparkeerplaats
toegewezen

t,.i ja C;
Zo ja, wanneer:

nee

bestuurt u zelt een auto?
t ja íi nee
Zo ja, wat is het kentekennummer

beschikt u over een geldige
ge ha ndica ptenpa rkeerkaa rt

ii een bestuurderskaart

{J een
besch ikt u over een

ndeha rcag ptenvoertuig
lalCaAro nta of( soortgel )Uk

ted u zelf kunt besturen

i-r ja í-i nee
Zo ja, wat is het kentekennummer

wie is uw huísarts

ondertekening
ík geef toestem ming voor het opvragen van relevante medische informatie

handtekening:

datum:
i.-;i ja i.,i nee
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criteria voor individuele gehandicaptenparkeerplaats

beschikking over een gehandicaptenparkeerkaart
Heeft de aanvrager de beschikking over een gehandicaptenparkeerkaart?
Een gehandicaptenparkeerplaats wordt alleen toegewezen aan personen die in het bezit zijn van

een jehandicaptenkaart en zelfstandig een motorvoertuig besturen. Ofwel voor degenen die als

bestiurder mínder dan 100 meter te voet kunnen afleggen. Voor deze mensen bestaat de

mogelUkheid van een gehandicaptenparkeerplaats'

Voor personen met een gehandicaPtenkaa rt en die alleen als passagier worden vervoerd

is de urgentie voo r een gereserveerde gehand icaptenparkeerplaats lager en alleen
n

voor het laten in- en uítstappen van zijn gehandicapte passag ier. Reservering van een

gehand ica pten parkeerp laats blijft i n beg insel achterwege
o lndien de betrokkene over een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart beschikt;

. indien de betrokkene (de passagier) de beschikking heeft over een rolstoel/duwwagen;

e indien betrokkene de beschikking heeft over een parkeerplaats op eigen terrein;

o de afstand tussen de parkeerplaats en het woonadres met behulp hiervan kan worden

overbrugd;
. en het verkeerstechnisch geen bezwaar oplevert als in de directe omgeving van het

woonhuis (eventueel in dstweede linie)wordt gestopt teneinde de betrokkene te begeleiden

bij het in- of uitstappen.

procedure
U* 

".nur"ag 
wordt om advies doorgestuurd naar de afdeling lnfra & Wijkbeheer.

Zij bepalen àen geschikte plek en béoordelen de handhaafbaarheid. Als er binnen de afstand die u

kónt bpen mees'Íal geen vrije parkeerruimte aanwezig is, kan dit een reden zijn om het verzoek te

honoreren. U wordt á"n u"oo"ht een kentekenplaat in te leveren.

De parkeerplaats word aangelegd door wijkbeheer nadat u een kentekenplaat hebt ingeleverd.

wat kost het?
Voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats worden geen kosten in

rekening geOraiht. Als geen gebruik meèr wordt gemaakt van de parkeerplaats dient dit

doorgegeven te worden aan het loket MO'

aanpassen van het onderbord (kenteken)
Als u een andere auto koopt, moet het kenteken op het onderbord worden aangepast. Het nieuwe

kenteken geeft u door aan het loket MO. Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

doorgestuurd naar
lnfra & W

in te vullen door de gemeente

cliëntnummer

aanvraag nummer
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