Gemeentehuis
Raadhuisplein 1
corr. adres:
Postbus 90
7580 AB Losser
Tel. 053 - 537 74 44
Fax 053 - 537 73 17
E-mail:
gemeente@losser.nl

FORMULIER AANVRAAG
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Rabobank 337302316
Postbank 845928

Leest u eerst goed de toelichting met de voorwaarden door voordat u het formulier invult.

Persoonsgegevens
Achternaam

: ………………………………………………………………

Voornamen

: ………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

: ………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………………

1. Bent u in het bezit van een geldige landelijke gehandicaptenparkeerkaart?
(deze moet in kopie worden bijgevoegd)

¨ Ja. U bent in het bezit van een geldige landelijke gehandicaptenparkeerkaart:
¨ als bestuurder
¨ als passagier
¨ Nee. In dit geval komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats..

2. Gegevens van het voertuig:
Merk

: …………………………………..

Type

: …………………………………..

Kenteken

: ………… - ………… - …………

Achternaam en voorletters van de eigenaar / kentekenhouder:
……………………………………………………………………………………………………………

3. Waarom acht u een gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4. Wilt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw:
¨ Woonadres (ga door met vraag 6)
¨ Werkadres

5. Bent u minimaal 4 dagen per week op het werkadres aanwezig?
¨ Ja
¨ Nee. In dit geval komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.

Gegevens werkadres
Bedrijfsnaam

: …………………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………………

Postcode en plaats

: …………………………………………………………………………………

6. Beschikt u over een parkeermogelijkheid op uw woonadres of bedrijfsterrein?
¨ Ja. In dit geval komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.
¨ Nee

Let op! Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. Wanneer ingevulde
gegevens onjuist blijken of er een wijziging in de situatie is opgetreden kan een toegekende
gehandicaptenparkeerplaats worden ingetrokken. Wij vragen u vriendelijk wijzigingen in ingevulde gegevens
zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven. Het legestarief ter zake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 181,70 (tarief 2020). Hiervoor ontvangt
u na de aanvraag een aparte rekening.

Datum: …… - …… - …………
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TOELICHTING INZAKE HET GEMEENTELIJK BELEID
AANWIJZING GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Een aanvraag om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt beoordeeld aan
de hand van de volgende uitgangspunten:
·

Een persoonlijke gehandicaptenparkeerkaart wordt alleen toegekend aan
gehandicapten die geen eigen parkeergelegenheid hebben aan de openbare weg in
de directe nabijheid van hun woning.

·

De aanvrager moet in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerplaats
(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 c.q.
werkadres. De regel is dat hoe hoger de parkeerdruk in het gebied is, des te groter
de kans dat een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt toegekend. Het
onderzoek naar de parkeerdruk wordt in eigen beheer uitgevoerd.

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 het bezit hebben van een auto.

Doorlooptijd
De doorlooptijd vanaf de aanvraag tot de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats is
tussen de 12 en 18 weken.

Plaatsbepaling gehandicaptenparkeerplaats
Bij de eventuele toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de plaats die u graag wilt. Wij behouden ons echter het recht voor u
een andere plaats toe te wijzen.

Tip
Maak een kopie van het ingevulde en getekende formulier voor uw eigen
administratie/archief.
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