
 
 

Aanvraagformulier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

Invullen in blokletters 

 

Ondergetekende verzoekt om de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 

nabijheid van zijn/haar woning. 

Gegevens aanvrager 

 

Naam:   ______________________________________________________ 

 

 

Adres:   ______________________________________________________ 

 

 

Postcode/Plaats: ______________________________________________________ 

 

 

Telefoonnummer (overdag):________________________________________________ 

 

 

Telefoonnummer (mobiel)*:________________________________________________ 

 

 

Het betreft een parkeerplaats voor de auto met het kenteken:______- _______- ______ 

 

Bestemming gehandicaptenparkeerplaats 

 De plaats is bestemd voor mijzelf 

 

 De plaats is bestemd voor een houder van een gehandicaptenparkeerkaart voor 

een passagier en hij/zij is voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk 

van de hulp van de bestuurder.  

 

 Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart 

 
 De passagier heeft een gehandicaptenparkeerkaart 

Deze parkeerkaart is verstrekt op: ___________________________(kopie bijvoegen) 

Ik heb op eigen terrein geen parkeerruimte.  

 

Er is binnen een afstand van 50 meter wel/ geen parkeervak (doorhalen wat niet van 

toepassing is).  

 



Ondertekening 

Naam:  __________________________________________________________________ 

 

 

Datum:  __________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag indienen 

U kunt het formulier opsturen naar: 

Gemeente Teylingen 

Afdeling Beheer Leefomgeving 
Postbus 149 
2215 ZJ  VOORHOUT 

  



Toelichting aanvraagformulier gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

Wie komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking? Voor een 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komen in aanmerking bestuurders van motorvoertuigen 

op meer dan twee wielen en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen, die tengevolge van een 

aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij –

met gebruikelijke loophulpmiddelen (zoals rollator, stok of prothese)- in redelijkheid niet in staat 

zijn zelfstandig een afstand van meer dan 50 meter aan één stuk te voet te overbruggen. 

De gemeente kan een gehandicaptenparkeerplaats onder andere verlenen aan: 

A. de bestuurder van een auto die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart. 
B. de houder van een voertuig, die volgens een recente medische keuring (bijv. voor een 

gehandicaptenparkeerkaart) in aanmerking komt voor een gereserveerde plek. 
C. de houder van een gehandicaptenparkeerkaart die voor vervoer van deur tot deur 

continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder. 

Indien op eigen terrein gelegenheid is om zelf in een parkeerplaats te voorzien (zoals bijv. een 
oprit, carport of garage), komt de aanvrager niet in aanmerking voor een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats. 

Kosten aanleg 

Voor de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

Wat moet u nog meer weten: 

1. Door middel van een kopie van het kentekenbewijs moet u aan kunnen tonen wie de 

eigenaar van het motorvoertuig is. 
2. De parkeerplek wordt opgeheven nadat de ontheffinghouder is verhuisd; de verhuizing 

moet u ook apart doorgegeven aan de afdeling Beheer Leefomgeving. 

3. Bij aanschaf van een ander motorvoertuig moet u, onder inlevering van een kopie van het 
nieuwe kentekenbewijs een nieuw onderbord aanvragen bij de afdeling Beheer 
Leefomgeving. 

Vragen? 

Neem contact op met de afdeling Beheer Leefomgeving. 


