Aanvraag of wijziging gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Gehandicaptenparkeerplaats
Met dit formulier kunt u bij de gemeente Woensdrecht een aanvraag indienen voor de aanleg of
wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij uw woning of uw werkadres.
Let op!
U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een
gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder. Heeft u géén gehandicaptenparkeerkaart, dan
komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of uw werkadres.
Indien de gehandicaptenparkeerplaats wordt toegewezen bent u op grond van de legesverordening
leges verschuldigd.
Voor het aanleggen of wijzigen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en het plaatsen van
het bord zal de gemeente kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen, afhankelijk van de
situatie, oplopen tot € 750,00. De definitieve kosten worden bij het bekend maken van het besluit
opgegeven. Nadat de betaling heeft plaatsgevonden zal de parkeerplaats worden ingericht.
Meer informatie over de gehandicaptenparkeerplaats is beschikbaar via onze website of op het
gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen met team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening
via telefoonnummer 14 0164 of per e-mail: servicelijn@woensdrecht.nl.
Een volledig ingevulde aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met de daar
bijbehorende documenten moet worden ingediend bij:
Gemeente Woensdrecht
Afdeling Publiekszaken
Postbus 24
4630 AA Woensdrecht
per e-mail via
servicelijn@woensdrecht.nl

1. Gegevens aanvrager:
1.1. Achternaam en voorletters: …………………………………………………………….
1.2 BSN – nummer : ………………………………………………………………………..
1.3. Adres (géén postbusnummer):………………………………………... nr.: …………...
1.4. Postcode: ………………………… Woonplaats: ...……………………………….......
1.5. Telefoonnummer: ……………………………… Mobiel: …………………………….
1.6. E-mail: …………………………………………………………………………………
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2. Gegevens aanvraag:
Waarvoor wordt de aanvraag gedaan? (aankruisen wat van toepassing is.)
 Aanleggen van een nieuwe gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
 Woonadres: ………………………………………………………………….






Werkadres: ………………………………………………………………….

Aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als gevolg van een
verhuizing:
 Ingangsdatum nieuw adres: …………………………………………………



Oud adres: …………………………………………………………………..



Nieuw adres: ………………………………………………………………..

Veranderen van kenteken:
 Nieuw kenteken: …………………………………………………………….



Oud kenteken: ………………………………………………………………

Let op! Voeg een kopie kentekenbewijs bij!



Verwijderen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:
 Reden hiervoor: …………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

3. Gewenste plaats van de gehandicaptenparkeerplaats
Geef hieronder het adres van de gewenste gehandicaptenparkeerplaats:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? (aankruisen wat van toepassing is.)
 Ja, het nummer van de kaart is: ……………………………………………………..



Nee, maar is wel al aangevraagd op datum: ………………………………………..



Nee, let op! U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats, omdat
u niet in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

5. Bent u zelf bestuurder van het voertuig? (aankruisen wat van toepassing is.)
 Ja, van een auto met kenteken: ......……………………………………………………

6.



Ja, van een brommobiel: ……………………………………………………………...



Nee, u komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Bent u voor het verplaatsen buitenshuis aangewezen op vervoer per auto door een ander of
op vervoer in een door een ander bestuurd gehandicaptenvoertuig?
 Ja



Nee
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats

2

7.

Beschikt u over eigen parkeergelegenheid (b.v. een garage en/of oprit)?
 Nee



Ja, locatie: …………………………………………………………………………….
U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.

8. Reden aanvraag, opmerkingen en eventuele toelichtingen
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
9. Bijlagen
Bij deze aanvraag worden de volgende bijlagen overlegd:
 Een kopie van een geldig gehandicaptenparkeerkaart;
 Een kopie van een geldig rijbewijs;
 Een kopie van het kentekenbewijs (deel 1 b, tenaamstellingsbewijs: gedeelte waar naam en
adres gegevens op staan) of een kopie van uw verzekeringspapieren van uw brommobiel.
10. Ondertekening
Plaats: ……………………………………………... Datum: …………-………….-….……………….
Naam: …………....……………………………………………………………………………................
Handtekening: …………………………………………………………………….……………………..
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