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Datum: 

Naam aanvrager:

Wilt u in dit vak uw handtekening plaatsen. 
Print hiervoor eerst het formulier, zet uw handtekening 
en stuur het naar ons op. 

Handtekening aanvrager:

Welke parkeerplaats wilt u? 
Situatie bijvoegen met daarop de gewenste plaats aangekruist. Hierbij Een 1e en 2e keus aangeven.

Om welke reden vraagt u een parkeerplaats aan?

Opmerkingen:

Nummer gehandicaptenparkeerkaart: 

Op welke datum is de kaart afgegeven? 

Tot wanneer is de kaart geldig?

Kenteken van de auto:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

BSN of KvK nummer:

E-mailadres:

Formulier VHV-05 versie 2023

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats

Gegevens aanvrager/bedrijf
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Formulier VHV-05 versie 2

Toelichting aanvraag gehandicaptenparkeerplaatst

Grondslag
Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, BABW.

Bedoeld voor
Als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart kunt u in aanmerking komen voor een gehan-
dicaptenparkeerplaats in de omgeving van uw woning. De gemeente beoordeelt, welke parkeerplaats kan worden 
aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats.

Voorwaarden
• U moet in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
• Mag niet in strijd zijn met de verkeersveiligheid;
• Mag niet al aan een ander zijn toegekend als gehandicaptenparkeerplaats;
• Mag de doelmatigheid van de weg voor overige weggebruikers niet onevenredig schaden;
• Uw persoonlijke omstandigheden.

Voorzieningen
• De gehandicaptenparkeerplaats wordt als volgt ter plaatse aangegeven:
• Verkeersbord met een bord met uw kenteken.

Kosten
Volgens de gemeentelijke Legesverordening 2023 zijn de kosten voor gehandicaptenparkeerplaats € 304,50 
(inclusief het plaatsen van het verkeersbord), deze kosten worden jaarlijks opnieuw geïndexeerd.

Mee te sturen bijlagen
• Kopie van uw geldige identiteitskaart;
• Kopie geldige gehandicaptenparkeerkaart;
• Situatie met een 1e en 2e voorkeur voor een gehandicaptenparkeerplaats. U kunt een

situatietekening krijgen bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Mocht u verzoek worden afgewezen dan bestaat de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Aan deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
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