AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS EN
KENTEKENWIJZIGING 2021
Voorwaarden
U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een Europese
Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders (bestuurderskaart). De gemeente reserveert in
beginsel geen parkeerplaats voor gehandicapte passagiers (passagierskaart), tenzij u kunt aantonen
dat er geen mogelijkheden zijn om de passagier bij de woning af te zetten en/of met hulp of
hulpmiddelen, zoals een rolstoel, van of naar de woning te begeleiden.
Kosten
Voor een gehandicaptenparkeerplaats brengt de gemeente leges in rekening.
De kosten voor de aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats bedragen totaal
€ 380,50 (prijspeil 2021).
Dit bedrag wordt in twee delen in rekening gebracht:
1. Voor het benodigde onderzoek en de formele besluitvorming voor het aanleggen van een
parkeerplaats betaalt u een legesbedrag van € 123,20. Dit bedrag wordt ook in rekening
gebracht als na onderzoek blijkt dat u geen aanspraak kan maken op een
gehandicaptenparkeerplaats, bijvoorbeeld als u voldoende parkeergelegenheid heeft op eigen
terrein. Na ontvangst van het aanvraagformulier sturen wij u een factuur toe. De aanvraag
wordt pas in behandeling genomen als deze leges zijn betaald.
2. Bij een positief besluit op de aanvraag ontvangt u een factuur voor het restantbedrag aan leges
à € 257,30. Zodra u het bedrag heeft overgemaakt, geven wij opdracht voor de aanleg van de
parkeerplaats.
De leges voor het afhandelen van een kentekenwijziging op een bestaande gehandicaptenparkeerplaats bedragen € 68,55 (prijspeil 2021). U ontvangt hiervoor een factuur nadat wij uw wijzigingsverzoek hebben ontvangen.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Achternaam : ............................................................................................................................................
Voornamen (1e voluit) : ............................................................................................................... M / V
Geboortedatum : ......................................................................................................................................
Adres : .......................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats : .........................................................................................................................
Telefoonnummer(s): .................................................................................................................................
e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Burger Service Nummer (BSN)………………………………………………………………………………………………………

2. Soort aanvraag
Uw aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is):
O gereserveerde parkeerplaats voor een gehandicapte bestuurder
O gereserveerde parkeerplaats voor een gehandicapte passagier
O wijziging kenteken op een reeds bestaande gehandicaptenparkeerplaats (ga door naar vraag 4)

3. Situatie
Aard van beperking: ...............................................................................................................................
Bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de aanvraag zoals locatie, voertuig, in- en
uitstapruimte:
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bij een aanvraag voor een gehandicapte passagier, hieronder aangeven waarom het niet mogelijk is
de passagier bij de woning in- of uit te laten stappen of met hulpmiddelen van of naar de woning te
begeleiden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Verklaring
Ondergetekende verklaart:
a) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en wijzigingen in deze gegevens/omstandigheden
terstond te zullen doorgeven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
b) op de hoogte te zijn van de legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Datum: ……………………………

Handtekening aanvrager: ……………………………………………………………

Formulier volledig ingevuld en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs, een kopie
van het kentekenbewijs van uw auto en een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart
sturen naar:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Afdeling Wijkzaken/Verkeer en Vervoer
t.a.v. mevrouw C.H.J. van Veen
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

