
Aanvraagnummer 

(niet door aanvrager invullen)

Aanvraag gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats

Gegevens
aanvrager

Gegevens 
aanvraag

Ondergetekende verzoekt om reservering van een gehandicaptenparkeerplaats overeenkomstig het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).

  De heer   Mevrouw

Naam en voornamen   

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Adres   

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer
(overdag)  

Wat is de aard van 

uw handicap? 

  

  

Wie is uw huisarts? 

Naam  

Adres  

Bent u al in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart?

  Ja

  Nee, de aanvraag is nog in behandeling

Zo ja, wanneer en in welke gemeente is deze afgegeven of verlengd?

Datum  

Gemeente  

Zo nee, wanneer heeft u de kaart aangevraagd?

Datum  

Welke gehandicaptenparkeerkaart heeft u, of heeft u aangevraagd?

  Gehandicaptenparkeerkaart bestuurder

  Gehandicaptenparkeerkaart passagier



Wat is het kenteken van uw auto of de auto van de huisgenoot waarmee u wordt vervoerd?

  

Is het parkeren bij uw woning voor u een probleem?

  Ja    Nee

Zo ja, wat is het probleem? 

  

  

  

Kunt u eventueel parkeren op eigen terrein?

  Ja    Nee

Kunt u gebruik maken van een garagebox?

  Ja    Nee

Kunt u een parkeerplaats huren van de woningstichting?

  Ja    Nee

Ondertekening

Handtekening  Datum  Plaats

   

Stuurt u dit formulier a.u.b. naar
Gemeente Emmen
Klant Contact Centrum
Antwoordnummer 334
7800 WB Emmen

Verklaring en 

ondertekening

45857



Toelichting
Bijlage bij aanvraagformulier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Met dit aanvraagformulier vraagt u de gemeente een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning in te richten, die voor u is 
gereserveerd. Dat kan voor uw auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig waarin u zelf rijdt, maar ook voor de auto van een 
huisgenoot waarover u kunt beschikken om zich te laten verplaatsen.
Om een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Om te kunnen vaststellen of u daaraan voldoet wordt u geneeskundig onderzocht door een arts van de CIZ.
Tijdens dat onderzoek stelt de arts o.a. vast welke afstand u zonder hulp van een ander te voet kunt afleggen (de individuele 
verplaatsingsafstand). De politie stelt een onderzoek in naar de verkeerssituatie bij uw woning.

Voorwaarden
Voor het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats gelden de volgende voorwaarden:

1. U kunt hooguit 50 meter zonder hulp van een ander te voet afleggen
 De ernst van de handicap kan heel verschillend zijn. Er zijn gehandicapten die nog wel kunnen lopen, anderen kunnen 

dat in het geheel niet. Het geneeskundig onderzoek is bedoeld om te bepalen waartoe u wat dat betreft zelfstandig in 
staat bent. Tijdens het onderzoek stelt de arts van de CIZ vast welke afstand (minder dan 50 meter) u wel te voet kunt 
afleggen. Die afstand wordt de “individuele verplaatsingsafstand” genoemd.

2. Er is binnen de individuele verplaatsingsafstand geen parkeermogelijkheid of een mogelijkheid om in en uit te stappen
 De individuele verplaatsingsafstand wordt gemeten vanaf de voordeur van de woning. “Geen parkeermogelijkheid” 

kan betekenen dat er letterlijk geen parkeerplaatsen zijn, maar ook dat er wel parkeerplaatsen zijn, maar dat die zo 
vaak bezet zijn door anderen dat de gehandicapte er onvoldoende gebruik van kan maken. Of dat zo is onderzoekt de 
politie.

3. Er zijn geen belangrijke verkeerskundige obstakels om een parkeerplaats te reserveren
 De toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is tenslotte nog afhankelijk van de verkeerssituatie: 

het moet uit verkeerskundig oogpunt gezien mogelijk zijn om een dergelijke parkeerplaats bij de woning in te richten. 
De politie onderzoekt dat.

Als uw verzoek wordt ingewilligd wordt er bij uw woning een parkeerplaats voor u gereserveerd. Dat gebeurt door plaatsing 
van het bord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, met als onderbord het kenteken van 
uw auto.Dit bord geeft u het recht daar te parkeren en betekent meteen een parkeerverbod voor anderen.

Behandeling van de aanvraag
De gemeente stelt de CIZ op de hoogte van uw aanvraag. De CIZ roept u op voor een geneeskundig onderzoek en adviseert 
de gemeente over de vraag of er uit geneeskundig oogpunt reservering van een gehandicaptenparkeerplaats nodig is.
Nadat het advies van de CIZ binnen is, vraagt de gemeente advies aan de politie. Die bekijkt of het uit verkeerskundig 
oogpunt mogelijk is om op de openbare weg een gehandicaptenparkeerplaats in te richten en op welke manier dat het best 
kan gebeuren. Daarna nemen burgemeester en wethouders een besluit over uw aanvraag. Dit besluit wordt echter eerst als 
“voornemen” op de gemeentelijke informatiepagina in het huis-aan-huis blad gepubliceerd. Tegen dit voornemen om een 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen kan iedere belanghebbende gedurende zes weken nog bezwaar indienen.

Kosten
Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats betaalt u eenmalig leges. Ook als u de vergunning niet krijgt, moet 
u deze leges betalen. De leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Zodra wij uw aanvraag 
ontvangen hebben, ontvangt u hiervoor een nota. 
Als u een parkeerplaats krijgt toegewezen, betaalt u daarnaast jaarlijks een bedrag voor de parkeerplek. De hoogte van dit 
bedrag is afhankelijk van de parkeerplek.
Voor de actuele tarieven kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen of kijken in het 
digitaal loket op www.emmen.nl onder het kopje Gehandicaptenparkeerplaats- en kaart > Tarieven.

45857


