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In te vullen door de gemeente
Nummer
Datum ontvangst

BSN:

DSP: 123

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS (OP KENTEKEN), AANVRAAGFORMULIER
1. Persoonsgegevens aanvrager
Burgerservicenummer (BSN) 			

(voormalig sofinummer)

Achternaam 					

o Man o Vrouw

Voorvoegsels
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

Werk

Privé

Fax
E-mail
Geboortedatum
Geboorteplaats
Verzoekt om verstrekking van een gehandicaptenparkeerplaats, overeenkomstig artikel 26 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

2. Overige vragen
a

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart?

o bestuurder

			

o passagier

			

o beide

b

o Ja, zie vraag c

Beschikt u over een auto die u zelf bestuurt?

			
c

Wat is daarvan het kenteken?

d

Om welke reden vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan?

o Nee, zie vraag d

U kunt bijlagen toevoegen om uw reden te ondersteunen
e

Waar wilt u dat de gehandicaptenparkeerplaats wordt gereserveerd?

Wij zullen u bij de eventuele toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats rekening houden met de
plaats die u heeft aangegeven om te willen. Wij behouden ons echter het recht voor u een andere
plaats toe te wijzen.

3. Handtekening aanvrager
Datum
Plaats
Handtekening

4. Bijvoegen
- Een kopie van de Europese gehandicaptenparkeerkaart.
- Een kopie van het rijbewijs.
- Een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs.
- Indien het kenteken van de (bedrijfs)auto op naam van de werkgever staat, een kopie van het
tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs en een verklaring van de werkgever waaruit blijkt
dat gebruik gemaakt mag worden van deze (bedrijfs) auto.
- Indien het kenteken van de auto op naam van de leasemaatschappij staat, wordt een afschrift van
het leasecontract bij de aanvraag gevoegd.

5. Terugsturen
Wijzigingen aan dit aanvraagformulier maken de aanvraag ongeldig!
U kunt dit formulier, inclusief de gevraagde gegevens, terugsturen naar:
Gemeente Tiel
Team Publiekszaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel
Voor inlichtingen over dit formulier kunt u contact opnemen met Team Publiekszaken,
telefoon (0344) 63 71 11.
Tip: maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen administratie/archief.

Toelichting inzake het gemeentelijk beleid aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats
Een aanvraag om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt beoordeeld aan de hand van
de volgende beleidsuitgangspunten:
-

De aanvrager moet in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bestuurder (B)

-

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderzocht wat de gemiddelde parkeerdruk is in een
straal van 100 meter vanaf de betreffende woning. De regel is dat hoe hoger de parkeerdruk in het
gebeid is, des te groter de kans op dat een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend.
Het onderzoek naar de parkeerdruk wordt uitgevoerd door medewerkers van AVRI. De politie (Gelder		
land-Zuid) heeft zich geconformeerd aan de onderzoekgegevens.
De gemeente Tiel verleent alleen bij uitzondering een gehandicaptenparkeerplaats aan niet-bestuurders. 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 verkeertechnisch 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 parkeerplaats 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 vervoerd kan worden.

-

Voor het beoordelen van de mate van handicap en de afstand die betrokkene eventueel op eigen
inspanning kan overbruggen een medisch advies in te winnen bij Sciopeng. Dit medische
advies is naast de parkeerdruk bepalend bij de beoordeling van de aanvraag. Eventuele kosten zijn
voor eigen rekening van de betrokkene.

Intrekking gereserveerde/persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats
Een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats vervalt in de volgende situaties:
-

bij verhuizing van de betrokkene;

-

bij overlijden van de betrokkene;

-

bij het vervallen van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart van de betrokkene;

-

bij het niet meer in bezit hebben van een auto.
Doorlooptijd
De doorlooptijd vanaf de aanvraag tot de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats is tussen de
12 en 18 weken.
Advies
De gemeente vraagt advies aan de verkeerswerkgroep waarin o.a. de politie is vertegenwoordigd.

