Aan:

Gemeente Zutphen
Afdeling Klantcontact
Team Vergunningen en Handhaving
Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN.

AANVRAAG GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

...................................................................................................................................................................................
1.

2.

Gegevens van de aanvrager:
Naam en voorletters:

.........................................................................................

Postadres:

.........................................................................................

Postcode + plaats:

.........................................................................................

Telefoonnummer:

.........................................................................................

Waarom doet u deze aanvraag:

o voor het aanleggen van een nieuwe gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (eerste aanvraag), omdat
……………………………………………………………………………………………………………..

o voor het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als gevolg van een verhuizing.
Datum verhuizing: ……………………………...

o voor het veranderen van het kenteken. Oude kenteken:…………………… Nieuw: …………………..
3.

Waar moet de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden aangelegd:
Adres:

4.

straat + huisnummer:

.........................................................................................

postcode + plaats:

.........................................................................................

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart:

o nee
o nee, aangevraagd d.d. ……………………
o ja, verleend d.d………………………….. onder nummer: .... ……………………….
5.

Beschikt u over een auto:

o nee
o ja, maar ik ben niet zelf de bestuurder
o ja, en ik ben zelf de bestuurder, kentekennummer: …………………………..
6.

Beschikt u over een gehandicaptenvoertuig (45 km/u-voertuig) voor gebruik buitenshuis:

o nee
o ja, ik ben niet zelf de bestuurder
o ja, ik ben zelf de bestuurder, (evt.) kentekennummer:
7.

Bent u voor verplaatsing buitenshuis aangewezen op het gebruik van een rolstoel?

o nee
o ja
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8.

Dient rekening gehouden te worden met de locatie waar de parkeerplaats wordt gereserveerd?

o nee
o ja, omdat …………………………………………………………………………………………..
9.

Beschikt u over een garage?

o nee
o ja, deze garage ligt in ……………………………………………………………….(straatnaam)
op + ………………………….meter van mijn woning.
10. Beschikt u over een parkeerruimte die niet gelegen is op de openbare weg?

o nee
o ja, deze parkeerruimte ligt in ……………………………………………………………….(straatnaam)
op + ………………………….meter van mijn woning.
11. Kan er een gehandicaptenparkeerplaats op eigen terrein worden aangelegd?

o nee
o ja
12. Opmerkingen en eventuele toelichting:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
13. Bij deze aanvraag dient u de volgende gegevens bij te voegen:

o een kopie van het rijbewijs
o een kopie van het kentekenbewijs
o een kopie van de gehandicapten parkeerkaart
14. De volgende kosten worden in rekening gebracht:

o In geval van het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: € 375,-.
o In geval van het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats vanwege verhuizing: € 140,-.
o In geval van het wijzigen van het kentekenbord: € 40,-.
15. Handtekening aanvrager:
Door ondertekening van deze aanvraag gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten zoals
vermeld onder punt 14
Handtekening:

........................................................................

Plaats:

........................................................................

Datum:

........................................................................
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
1. Gegevens van de aanvrager:
Hier dienen de gegevens van de aanvrager vermeld te worden.
2. Waarom doet u deze aanvraag:
Aangekruist dient te worden (keuze uit drie mogelijkheden) wat gewenst wordt. Wanneer de aanvraag
betrekking heeft op het veranderen van een bestaande gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats dan dient
daarvan de reden vermeld te worden. In de meeste gevallen zal het gaan om wijziging van het onderbord waarop
het kenteken is aangebracht. Dan moet tevens het nieuwe kenteken vermeld worden.
3. Waar moet de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden aangelegd:
Hier dient aangegeven te worden op welke locatie de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aangelegd dan
wel veranderd dient te worden.
4. Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart:
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is het
bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Daarom dient vermeld te worden of de aanvrager in het bezit is van
een gehandicaptenparkeerkaart. Is dit niet het geval dan dient het vakje bij neen aangekruist te worden. Is een
gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd maar nog niet verleend, dan moet de aanvraagdatum worden vermeld.
Wanneer beschikt wordt over een gehandicaptenparkeerkaart dan dient de datum van aangifte en het nummer
van de kaart vermeld te worden.
5. Beschikt u over een auto:
Hier moet worden aangegeven of de aanvrager over een auto beschikt en of de aanvrager de auto al dan niet zelf
bestuurt.
6. Beschikt u over een gehandicaptenvoertuig voor gebruik buitenshuis:
Vermeld moet worden of de aanvrager over een gehandicaptenvoertuig voor gebruik buitenshuis beschikt en of
hij/zij dat voertuig al dan niet zelf bestuurt. Bij een dergelijk voertuig wordt gedacht aan bijvoorbeeld een
zogenaamde brommobiel.
7. Bent u voor verplaatsing buitenshuis aangewezen op het gebruik van een rolstoel:
Vermeld moet worden of de aanvrager buitenshuis gebruik maakt van een rolstoel. Is dit het geval en het verzoek
wordt gehonoreerd dan kan, voor zover mogelijk, bij het bepalen van de omvang van de parkeerplaats daarmee
rekening worden gehouden.
8. Dient rekening gehouden te worden met de locatie waar de parkeerplaats wordt gereserveerd:
Indien bij het bepalen van de locatie van de te reserveren locatie met speciale wensen rekening gehouden moet
worden dan moet hier het vakje voor ja aangekruist worden. De speciale wensen moeten dan wel vermeld
worden.
9. Beschikt u over een garage:
Indien over een garage wordt beschikt, zal aangegeven moeten worden in welke straat deze garage is gesitueerd
en op welke afstand deze garage is gelegen vanaf de woning.
10. Beschikt u over een parkeerruimte die niet gelegen is op de openbare weg:
Wanneer over parkeerruimte wordt beschikt, bijvoorbeeld ruimte naast uw woning, moet dat vermeld worden.
Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld elders een parkeerplaats wordt gehuurd. Tevens dient de afstand hiervan tot de
woning opgegeven te worden.
11. Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd:
Bij het aanvraagformulier dienen een fotokopie van het rijbewijs en een fotokopie van het kentekenbewijs
gevoegd te worden. Hieruit zal moeten blijken dat de aanvrager zelf bestuurder is en de beschikking over een
auto heeft.
12. Reden aanvraag, opmerkingen en eventuele toelichting:
Hier moet vermeld worden waarom de aanvraag gedaan wordt.
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13. Handtekening aanvrager:
De aanvrager dient de aanvraag altijd te ondertekenen.
14. Gemeentelijk beleid:
Er moet aan 4 voorwaarden worden voldaan voordat overgegaan kan worden tot het aanleggen van een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:
 de aanvrager moet in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart
 het moet dringend gewenst zijn dat de aanvrager een parkeerplaats ter beschikking staat en er moet niet op
een andere wijze in een parkeerplaats kunnen worden voorzien (zoals bijvoorbeeld het hebben van een
parkeerplaats op eigen terrein);
 er moet sprake zijn van een redelijke tot hoge parkeerdruk waardoor niet gewaarborgd is dat binnen 100
meter van de woning een geschikte parkeerplaats beschikbaar is. Is dat niet het geval dan zal de aanvraag in
beginsel niet gehonoreerd worden;
 de aanvrager moet zelf bestuurder zijn van het voertuig.
Bij berekening van de maximale loopafstand (100 meter) wordt de afstand die binnen een wooncomplex moet
worden afgelegd niet meegeteld. Als richtlijn geldt de afstand tussen de parkeerplaats en de ingang van het
complex.
Het verzoek om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt voor advies voorgelegd aan de
verkeerskundige (verkeerskundige aspecten). Zodra dit advies is ontvangen, wordt een beslissing genomen.
Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats moet aan bepaalde richtlijnen voldoen. Zodra een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen wordt deze door dan wel namens de gemeente aangelegd. De
gehandicaptenparkeerplaats mag niet door dan wel namens de aanvrager zelf aangelegd worden.
15. Meer informatie:
Mocht u nog vragen hebben over het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u hierover contact opnemen
met de medewerkers van de afdeling Klantcontact van de gemeente Zutphen, telefoon: 14 0575
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