Aanvraagformulier/Wijzigingsformulier
gehandicaptenparkeerplaats
Het aanvraagformulier dient te worden ingevuld door de aanvrager, die vanwege zijn of haar
handicap in aanmerking wil komen voor een gehandicaptenparkeerplaats.
Nadat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en samen met een kopie van de verstrekte
gehandicaptenparkeerkaart door de gemeente is ontvangen, wordt aan u een ontvangstbevestiging
gestuurd.
De leges voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats bedragen € 112,00, ongeacht of
deze wordt toegekend.
Voor deze leges is de legesverordening van toepassing.

Gegevens aanvrager
Achternaam:
Voornamen:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Geslacht:

Man / vrouw

Telefoonnummer
Kenteken:
Door welke gemeente is de
gehandicaptenparkeerkaart
afgegeven? (indien van toepassing)
Datum afgifte
gehandicaptenparkeerkaart:
Nummer gehandicaptenparkeerkaart:
Bent u zelf bestuurder?




Ja
Nee
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Procedure bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
Voor het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerplaats kijkt de gemeente naar de volgende
voorwaarden:
1. U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder.
2. U bent in het bezit van een eigen auto welke ook op uw naam is gesteld.
3. De gemeente houdt een telling in uw directe woonomgeving op verschillende tijdstippen van
de dag (ook in de avond). Tijdens deze tellingen moet blijken dat er minimaal 2x geen
mogelijkheid is om binnen een straal van 100 meter van uw woning te parkeren. Als er altijd
een mogelijkheid is om te parkeren in uw directe woonomgeving, komt u niet in aanmerking
voor de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
4. Er vinden geen tellingen plaats tijdens tijdelijke piekbelasting bij het parkeren. U kunt dan
denken aan bijvoorbeeld de weekmarkt of een evenement. Als de weekmarkt voor uw deur
staat wordt er geen telling gedaan.
5. Bij het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges is vastgesteld op € 112,00
per aanvraag, ongeacht of deze wordt toegekend. Als de GPP wordt toegekend, hoe dan
verder: Als uit de telling blijkt dat u in aanmerking komt voor een
Gehandicaptenparkeerplaats, zal dit via Overheid.nl gepubliceerd worden.
Omwonenden kunnen dan binnen 2 weken een zienswijze indienen. Als er geen zienswijze
wordt ingediend zal de GPP worden aangelegd. Als er binnen 2 weken wel een zienswijze
wordt ingediend dan zal de zienswijze eerst behandeld worden, voordat de GPP aangelegd
wordt. U wordt op de hoogte gehouden als er zienswijzen worden/zijn ingediend.
Ondergetekende verklaart er van op de hoogte te zijn wat de voorwaarden zijn voor het
verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerplaats en dat de leges voor de aanvraag van
een Gehandicaptenparkeerplaats € 112,00 bedragen, ongeacht of deze wordt toegekend.
Ondergetekende verklaart de vragen naar waarheid te hebben ingevuld en ermee bekend te zijn dat
de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Datum: ____________________

Plaats: ___________________________________

Naam: ____________________

Handtekening: ____________________________

Let op: graag bijvoegen:




Kopie huidige gehandicaptenparkeerkaart (indien van toepassing)
Kopie rijbewijs
Kopie kentekenbewijs (kentekenhouder)

U kunt dit formulier opsturen naar:
Gemeente De Bilt
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
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