Aanvraag Gehandicaptenparkeerplaats
Aanvraagformulier ter beoordeling van een verzoek tot het aanwijzen van een parkeerplaats ten
behoeve van een gehandicapte door plaatsing van bord model E 6, bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en verkeerstekens.

Gegevens aanvrager:
Naam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Aanvraag
Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder:

Ja* / Nee

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart als passagier:

Ja*/ Nee

Nummer gehandicaptenparkeerkaart:

Geldig tot:

Gemeente van afgifte:
Heeft u een geldig rijbewijs:

Ja** / Nee

Nummer rijbewijs:

Geldig tot:

Wat is het kenteken van de auto waarvoor de parkeerplaats wordt aangevraagd***:
Beschikt uw woning over een carport, oprit, garage of tuin met parkeergelegenheid:
Betreft dit een aanvraag voor een parkeerplaats nabij:

woning / werkplek****

Reden van verzoek op een parkeerplaats (dit moet altijd worden ingevuld):

Ondertekening:
Handtekening aanvrager:
Datum:
ZIE ACHTERZIJDE

(*) Graag een kopie bijvoegen van beide zijde van deze kaart
(**) Graag een kopie bijvoegen van het kentekenbewijs van de auto waarvoor een parkeerplaats wordt
aangevraagd, zowel het deel met voertuiggegevens als het tenaamstellingsbewijs.
(***) Indien u de bestuurder bent, graag een kopie bijvoegen van een geldig rijbewijs.
(****) In het geval van een aanvraag nabij de werkplek, dient u een verklaring van uw werkgever bij te
voegen met daarin een bevestiging dat u op die locatie werkt, wat uw werktijden zijn en een uitleg
waarom het realiseren van een parkeerplaats op het terrein van de werkgever redelijkerwijs niet
mogelijk is.
Dit formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:
Gemeente IJsselstein
Afdeling Klant
Administraties/beschikkingen
Postbus 26
3400 AA IJsselstein
De leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek tot het verkrijgen van een
verkeersbesluit op kenteken bedragen € 169,90. Bij inwilliging van uw verzoek, waarover u
nader bericht ontvangt, zal pas tot plaatsing van het gewenste verkeersbord worden
overgegaan nadat voornoemde leges bij de gemeente zijn voldaan, verhoogd met € 237,50 voor
het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats, indien deze wordt aangelegd op een
bestaande parkeerplaats. Indien er bij de aanvrager geen bestaande parkeerplaatsen aanwezig
zijn en de gemeente daarvoor een speciale plek moet creëren, dan bedragen de kosten
daarvoor € 1.133,05)

