AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
OP KENTEKEN

Wanneer dit formulier invullen?
 Wanneer u een
gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken wilt aanvragen.
Wanneer wordt uw aanvraag in
behandeling genomen?
 Het aanvraagformulier naar
waarheid en compleet is ingevuld.
 En een kopie van deel II of deel 1B
van het kentekenbewijs en
 een kopie van de landelijke
gehandicaptenparkeerkaart (model
van de Europese
Gemeenschappen) is bijgevoegd

Na het invullen stuurt u dit formulier op
naar:
Gemeente Echt-Susteren, Team juridische
Zaken, Postbus 450, 6100 AL Echt.
Hulp nodig?
De medewerkers van cluster Juridische
zaken helpen u graag! Bel: 0475- 478 478.

Wat zijn de kosten?
 De kosten bedragen € 234,85 incl.
BTW



Ja, ik ben bereid deze kosten te
betalen.

Uw gegevens
Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer :
Kenteken auto :
Gehandicaptenparkeerkaart nummer :

einddatum :

 Voeg een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart bij.
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Gewenste locatie parkeerplaats
Hier kan een eventuele voorkeur voor een locatie worden bijgevoegd in de vorm van een
schets op een A4-tje. Indien hier niets wordt ingevuld wordt de gehandicaptenparkeerplaats
zo dicht mogelijk nabij de ingang van de woning aangelegd.
Straatnaam :
Ter hoogte van :
Beschikt U over een eigen parkeerplaats of bestaat de mogelijkheid een parkeerplaats op eigen
terrein aan te leggen ?




Ja
Nee

 Lees in de toelichting de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerplaats!
Gehandicaptenparkeerkaart
Ik beschik over:




een bestuurders-gehandicaptenparkeerkaart (er staat een B achter “kaarttype”)
een passagiers-gehandicaptenparkeerkaart (er staat een P achter “kaarttype”)

Bijgevoegde bijlagen
 Kopie van deel II of deel 1B van het kentekenbewijs.
 Kopie van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart (model van de Europese
Gemeenschappen).
 Schets locatie (optioneel).
Ondertekening
Ondergetekende verklaart de gestelde vragen van dit formulier naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats :
Datum :
Handtekening aanvrager :

Handtekening houder kentekenbewijs 1 :
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Toelichting inzake het beoordelen van aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen
op kenteken
Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt alleen toegekend als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
Voorwaarden:
 De aanvrager beschikt over een bestuurders-gehandicaptenparkeerkaart of passagiersgehandicaptenparkeerkaart.
 De aanvrager kan niet beschikken over een parkeerplaats/stallingsmogelijkheid op eigen
terrein en kan deze ook niet laten aanbrengen.
 Er is sprake van een dusdanige parkeerdruk in de straat dat reservering middels een
parkeerplaats noodzakelijk is.
 Het is verkeerstechnisch mogelijk om een parkeerplaats aan te wijzen en er ontstaat geen
belemmering voor de doorstroming van het verkeer.
Procedure
Indien de aanvraag wordt ingewilligd, krijgt de aanvrager afschrift van het besluit. Zes weken na de
bekendmaking van het verkeersbesluit tot aanwijzen van de parkeerplaats, wordt het verkeersbord
geplaatst. Als er bezwaar wordt gemaakt, wordt het verkeersbord in afwachting van die procedure nog
niet geplaatst.
Kosten
De kosten voor het plaatsen van een verkeersbord (inclusief kentekenplaat) bedragen € 234,85.
Na de plaatsing van het verkeersbord ontvangt u een acceptgiro.
Nog vragen?
Neem gerust contact op met de medewerkers van het cluster Juridische Zaken.
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