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Aanvraagformulier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  
 

Gegevens aanvrager 

Voorletters + naam:   

Geslacht:   �   man                      �   vrouw  

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode + woonplaats:   

Telefoonnummer:  

Burgerservicenummer:  

Kenteken (kopie deel 1B bijvoegen):   

Gehandicaptenparkeerkaart:  �   bestuurder            �   passagier            �   beiden  

 

Gegevens bestuurder/parkeersituatie: 

Bent u zelf bestuurder van het voertuig?  �    ja                �    nee  

Bent u in bezit van carport/garage/parkeerplaats op eigen terrein?  �    ja                �    nee  

Kunt u dit op redelijke wijze op uw eigen terrein realiseren? �    ja                �    nee 

Vraagt u de parkeerplaats aan op uw woonadres of werkadres?  �  woonadres   �   werkadres  

Gewenste locatie gehandicaptenparkeerplaats:*  

* geef dit ook aan m.b.v. een foto/plattegrond 
 

 
 

 

 

Alleen invullen bij aanvraag parkeerplaats bij werkadres:  

Naam werkgever:   

Adres:  

Postcode + woonplaats:   

KvK nummer:  

Werktijden:  

Gegevens huisarts/specialist: 

Naam huisarts:  

Telefoonnummer:  

Naam specialist(en):  

Ziekenhuis:  

Telefoonnummer:  

Reden aanvraag:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats en datum:  
 
 

Handtekening:  
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Voorwaarden  
Voor de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats wordt verwezen naar de Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Deze is opgenomen als bijlage bij het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) en in te zien op 
de website van de gemeente (www.gemeentewesterveld.nl). 
 
Aanvragen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:  
U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Bij de aanvraag dienen 
onderstaande bewijsstukken te worden toegevoegd:  

• kopie geldig legitimatiebewijs  

• kopie kentekenbewijs deel 1B  

• kopie gehandicaptenparkeerkaart (beide kanten) 

• foto/plattegrond gewenste locatie gehandicaptenparkeerplaats 

• bij gehandicaptenparkeerplaats op werkadres: werkgeversverklaring werktijden en uittreksel 
Kamer van Koophandel en een werkgeversverklaring waarom geen reservering mogelijk is op 
het terrein van het bedrijf. 

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. 
 
Besluit  
Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te kunnen aanleggen, moet een verkeersbesluit genomen 
worden. Wanneer u voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt door team Openbare Werken een 
onderzoek ingesteld naar de woon-/werksituatie en de verkeersveiligheid en parkeerdruk ter plaatse. 
Wanneer uw aanvraag wordt toegekend, wordt een verkeersbesluit genomen. Dit verkeersbesluit 
wordt gepubliceerd. Belanghebbenden hebben vervolgens 6 weken de tijd om bezwaar te maken 
tegen het verkeersbesluit. Indien uw aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Tegen deze afwijzing kunt u binnen 6 weken 
bezwaar maken.  
 
U kunt het ondertekende en ingevulde formulier (scannen en) verzenden naar:  
info@gemeentewesterveld.nl 
t.a.v. team Openbare Werken 
 
of naar Gemeente Westerveld 
t.a.v. team Openbare Werken 
Antwoordnummer 11041 
7980 VB Diever, 
Postzegel niet nodig. 
 


