
Aanvraagformulier individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken)

1.  Persoonsgegevens

 Achternaam: O  M    O  V

 Voorvoegsels:

 Voorletters:

 Adres:

 Postcode:

 Woonplaats:

 Burgerservicenummer:

 Telefoon (overdag):

 E-mail:

 Geboortedatum:

 Geboorteplaats:

Verzoekt om verstrekking van een individuele gehandicaptenparkeerplaats, overeenkomstig artikel 
26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV).

2.  Overige vragen
 a Ben u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, zijnde een bestuurderskaart? O Ja  O Nee
 b Ben u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, zijnde een passagierskaart? O Ja  O Nee
 c Beschikt u over andere hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoel, duwwagen, etc.)? O Ja  O Nee

 d Zo ja, welke?

 e Kunt u voor korte tijd alleen worden gelaten? O Ja  O Nee
 f Beschikt u over een auto die u zelf bestuurt? O Ja  O Nee
 g Zo ja, wat is daarvan het kenteken?
 h Beschikt u over parkeergelegenheid op eigen terrein? O Ja  O Nee
 i Om welke reden vraagt u een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan?

3.  Kosten
Heeft u kennis genomen van de legeskosten, die bij u in rekening zullen worden gebracht  
indien de gemeente voor u een individuele gehandicaptenparkeerplaats aanwijst? O Ja  O Nee

Heeft u kennis genomen van de indicatieve kosten, die gepaard gaan met de aanleg  
van een individuele gehandicaptenparkeerplaats? O Ja  O Nee

Geeft u de gemeente de opdracht om de werkzaamheden uit te voeren voor de  
aanleg van de individuele gehandicaptenparkeerplaats? O Ja  O Nee
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Wat is uw rekeningnummer, opdat wij u een acceptgiro kunnen sturen van de eerder genoemd kosten?

4.  Handtekening aanvrager

Datum

Plaats

Handtekening

Ondergetekende verklaart hiermee bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

5.  Terugsturen
De volgende gegevens dient u met voorliggend aanvraagformulier te retourneren:
• kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart
• kopie van het kentekenbewijs
• kopie van uw legitimatiebewijs

Terugsturen naar:
Gemeente Gulpen-Wittem
Afdeling Beleid & Projecten
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker Verkeer & 
Vervoer van de afdeling Beleid & Projecten.

Let op!
“De beleidsregels inzake de aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 2007” zijn van 
toepassing op deze aanvraag. Een toelichting op deze beleidsregels is opgenomen in de bijlage van 
voorliggend aanvraagformulier.
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Toelichting inzake het gemeentelijk beleid aanwijzing individuele gehandicaptenparkeerplaats

Om het verzoek voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in behandeling te nemen 
dient de aanvrager:
1.  een schriftelijke aanvraag, middels het daarvoor bestemde aanvraagformulier, in te dienen bij de 

gemeente Gulpen-Wittem en deze compleet en correct in te vullen;
2.  een kopie van de landelijke of Europese gehandicaptenparkeerkaart mee te sturen met het aan-

vraagformulier;
3.  een kopie van het kentekenbewijs en legitimatiebewijs mee te sturen met het aanvraagformulier.

De administratieve kosten voor het verlenen van een vergunning worden bij de aanvrager in rekening 
gebracht op grond van de Legesverordening Gulpen-Wittem.

De individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt niet verleend indien:
• de aanvrager niet beschikt over een geldige, landelijke of Europese gehandicaptenparkeerkaart, 

zijnde een bestuurderskaart of een passagierskaart;
• voor de aanvrager de mogelijkheid bestaat om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien op eigen 

terrein (garage, oprit, e.a.);
• er geen mogelijkheid aanwezig is om binnen een loopafstand van 100 meter van het woonadres 

van de aanvrager een individuele gehandicaptenparkeerplaats, conform de geldende richtlijnen van 
het CROW en met inachtneming van de landelijke normen, te realiseren;

• de aanwijzing van de individuele gehandicaptenparkeerplaats ter plekke leidt tot een onveilige 
verkeerssituatie of een belemmering van de doorstroming van het overige wegverkeer;

• de parkeerdruk in de omgeving van de aan te wijzen parkeerplaats niet zodanig is dat het aan-
wijzen van een parkeerplaats als noodzakelijk moet worden beoordeeld;

• de Regiopolitie Limburg-Zuid geen positief advies verleend.
Alleen bij uitzondering wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats verleend aan niet-bestuur-
ders, die beschikken over een passagierskaart.

Voor het beoordelen of de uitzondering van toepassing is, zijn de volgende uitgangspunten van 
toepassing:
• Indien de betrokkene (gehandicapte persoon zijnde niet-bestuurder) de beschikking heeft over een 

rolstoel/duwwagen en met behulp hiervan de afstand tussen de parkeerplaats en het woonadres 
kan worden overbrugd en het verkeerstechnisch geen bezwaar oplevert als in de directe omgeving 
van het woonhuis in tweede linie wordt gestopt teneinde de betrokkene te begeleiden bij het in- of 
uitstappen, de individuele gehandicaptenparkeerplaats niet toe te kennen;

• Bovenstaande geldt niet indien aangetoond kan worden dat betrokkene niet alleen kan worden 
gelaten en bovendien slechts op een zeer inspannende en tijdrovende wijze uit de auto naar de 
woning en vanuit de woning naar de auto gevoerd kan worden.

Indien de aanvrager de gemeente de opdracht geeft om een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen, zullen de gemoeide kosten bij de aanvrager in rekening gebracht (circa 215,- euro).

De individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt ingetrokken bij:
• verhuizing van de betrokkene;
• overlijden van de betrokkene;
• het vervallen van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart (zijnde een bestuurderskaart of een 

passagierskaart) van de betrokkene;
• bij het niet meer in bezit zijn van een motorvoertuig;
• het niet meer in bezit zijn van een geldig rijbewijs, indien betrokkene een bestuurderskaart bezit;
• uitzonderlijke gevallen, zoals de wijziging of herziening van de weg waaraan een individuele  

gehandicaptenparkeerplaats is gelegen;

De betrokkene is verplicht de gemeente in kennis te stellen indien één van de bovenstaande gevallen 
zich voordoet.
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