Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post
sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003,
3260 EA Oud-Beijerland.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
14 0186 of info@gemeentehw.nl

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
1. Aanvrager
Naam en voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:

_____________________________________________________________________________ m / v*
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Huidige situatie (kruis aan wat van toepassing is)
Heeft u al een Europese
gehandicaptenparkeerkaart?

 nee, vraagt u deze dan eerst aan
 ja, dit betreft een:

De kaart is afgegeven door:

___________________________________________________________________________________

 Bestuurderskaart
 Passagierskaart
 Beide

Kaartnummer:
___________________________________________________________________________________

Vervaldatum:

_________________________________________________________________

Heeft u al een individuele
gehandicaptenparkeerplaats

 nee
 ja, het adres is:

Beschikt u over
parkeergelegenheid op eigen
terrein?

 nee
 ja

Kenteken:

_________________________________________________________________
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3. Reden aanvraag
Wat is de reden dat u een gehandicaptenparkeerplaats nodig heeft?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

4. Soort aanvraag
Soort aanvraag:

 Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 Gehandicaptenparkeerplaats algemeen
Voorwaarden hiervoor zijn:
U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder.
U beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein.
 Opheffen gehandicaptenparkeerplaats
 Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Oud kenteken:__________________________________________________
 Verhuizen van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Nieuw adres:____________________________________________________
Datum verhuizing:______________________________________________________

5. Meesturen
 Kopie gehandicaptenparkeerkaart
 Situatietekening/-schets met de gewenste locatie
 Kopie kentekenbewijs bij aanvraag op kenteken of wijziging kenteken

6. Kosten volgens Legesverordening 2020
Voor het aanleggen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats bij woon- of
werkadres, per aanleg

€ 320,-

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats bij woon- of werkadres
op kenteken, per aanleg

€ 428,30

Voor het wijzigen van het kenteken op het bij een gehandicaptenparkeerplaats
behorende bord, per wijziging

€ 118,70

7. Toezenden besluit
 Ik ga akkoord dat het besluit per e-mail wordt toegezonden.
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8. Ondertekening
Plaats:

_____________________________________________________________________________________

Datum:

_____________________________________________________________________________________

Handtekening:

__________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt de
gemeente Hoeksche Waard uw persoonsgegevens. Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u
vinden in de privacyverklaring op de website: www.gemeentehw.nl.
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