
 

 

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats 

Met dit formulier vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan. U kunt alleen een aanvraag indienen als u 

een gehandicaptenparkeerkaart heeft. Lees voordat u dit formulier invult eerst de toelichting. 

 

Uw gegevens 

Achternaam  

Voornamen  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Heeft u een garage of parkeerplaats op eigen terrein? Ja Nee 

Zo ja, dan kunt u geen gehandicaptenparkeerplaats krijgen. 

 

Gegevens gehandicaptenparkeerkaart 

Is uw gehandicaptenkaart nog langer dan een half jaar geldig? Ja Nee 

Zo nee, dan kunt u geen gehandicaptenparkeerplaats krijgen. 

 

Welke instantie heeft uw gehandicaptenparkeerkaart afgegeven?  

Is dit niet de gemeente Delft? Stuur dan een kopie van de kaart mee. 

 

Uw gehandicaptenparkeerkaart is een: Bestuurderskaart Passagierskaart Beide 

Wat is het nummer van uw gehandicaptenparkeerkaart?  

 



 

Heeft u een passagierskaart en ligt uw woning aan een 30 km-weg? Dan kunt u geen gehandicapten-

parkeerplaats krijgen als u als passagier veilig voor de deur kunt uitstappen voordat de bestuurder de 

auto parkeert. Voor een 40- of 50 km-weg geldt dit niet. 

 

Gegevens motorvoertuig 

Wat is het kenteken van uw auto?  

 

Het kenteken staat op naam van: Uzelf Huisgenoot Leasemaatschappij 

Stuur een kopie van het leasecontract mee als het kenteken op naam van een leasemaatschappij staat. 

 

Gebruik motorvoertuig 

Bestuurt u zelf de auto? Ja Nee 

Heeft u een geldig rijbewijs? Ja Nee 

Rijdt uw huisgenoot ook in de auto? Ja Nee 

Zo ja, vul de gegevens van uw huisgenoot in: 

Achternaam huisgenoot  

Voornamen  

Burgerservicenummer  Geboortedatum  

 

Reden aanvraag 

Waarom vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan? 

 

 

 

 
 

 

 

Krijgt u vanuit de Wvg of Wmo een geldbedrag voor het gebruik van uw 

eigen auto? Of voor aanpassingen in uw auto? 
Ja Nee 



           

 

Ondertekening 

Ik verklaar dat ik: 

 de toelichting op dit formulier heb gelezen 

 alle gegevens naar waarheid heb ingevuld 

 alle wijzigingen van mijn huidige situatie meld bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u een andere auto 

heeft, als uw gehandicaptenparkeerkaart minder lang geldig is of als u gaat verhuizen. 

 weet dat de gemeente mijn gegevens opneemt in de basisregistratie 

 de nodige kopieën bij deze aanvraag heb toegevoegd 

 

Plaats  Handtekening 
 

Datum   

 

Stuur het formulier als bijlage mee met het contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of per 

post naar Gemeente Delft, Ruimte en Economie/Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft. 

 

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten. Ook als de gemeente uw aanvraag 

afwijst. Kijk op www.delft.nl/gehandicaptenparkeerplaats voor de hoogte van de kosten. 

  



 

Toelichting bij het aanvraagformulier 

Lees deze toelichting goed voordat u het aanvraagformulier invult. 

 

U heeft een gehandicaptenparkeerkaart “B” 

Bent u mindervalide en heeft u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u bij de gemeente een 

individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen 

moet u of uw huisgenoot eigenaar zijn van een motorvoertuig. Een huisgenoot is een partner of een 

familielid dat in de gemeentelijke basisregistratie ook op uw adres staat ingeschreven. 

 

U heeft een gehandicaptenparkeerkaart “P” 

Als u een gehandicaptenparkeerkaart “P” heeft, vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan als 

passagier. Om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats moet u of uw 

huisgenoot eigenaar zijn van een motorvoertuig. Een huisgenoot is een partner of een familielid dat in de 

gemeentelijke basisregistratie ook op uw woonadres staat ingeschreven. 

 

Woont u binnen een 30-km/uur-zone? En is het mogelijk veilig voor de deur te stoppen waarna de 

bestuurder u naar uw woning kan begeleiden? Dan krijgt u geen eigen parkeerplaats. De gemeente 

houdt wel rekening met de in het indicatiebesluit vastgestelde maximale loopafstand. Hiervoor kan de 

gemeente medisch advies vragen bij GGD Delfland. U bent verplicht hieraan mee te werken. 

 

U heeft een regionale gehandicaptenparkeerkaart 

Heeft u een regionale gehandicaptenparkeerkaart? Stuur dan een kopie van deze kaart mee met het 

aanvraagformulier. De gemeente vraagt dan aanvullend medisch aan bij GGD Delfland. U bent verplicht 

hieraan mee te werken. 

 

U heeft een gehandicaptenparkeerkaart “B” of “P” van een andere gemeente 

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart die is afgegeven door een andere gemeente? Stuur dan een 

kopie van deze kaart mee met het aanvraagformulier. De gemeente Delft vraagt aanvullend medisch 

advies aan bij GGD Delfland. U bent verplicht hieraan mee te werken. De gemeente Delft kan 

ook contact opnemen met de gemeente waar u de gehandicaptenparkeerkaart heeft aangevraagd. 



           

 

Overige voorwaarden 

U kunt geen eigen gehandicaptenparkeerplaats krijgen als: 

 u geen gehandicaptenparkeerkaart  heeft of als deze nog minder dan een half jaar geldig is. Vraag 

in dat geval eerst een (nieuwe) kaart aan. 

 u een parkeerplaats op eigen terrein heeft 

 

Tegemoetkoming in de kosten 

Onder bepaalde omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten 

onder de Wmo-regeling. U moet dan een (Wvg/Wmo) beschikking hebben waarmee u een financiële 

tegemoetkoming krijgt voor het gebruik van de eigen auto. Of een beschikking waarmee uw auto op 

grond van de Wvg/Wmo is aangepast. De tegemoetkoming voor de kosten van het geschikt maken van 

een parkeerplaats is maximaal € 333.  

 

Afhandelen van uw aanvraag 

Na ontvangt neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Binnen zes weken krijgt u de beslissing op 

uw aanvraag. Bij toekenning ontvangt u een acceptgiro voor de kosten van het inrichten van de 

gehandicaptenparkeerplaats. Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan krijgt u een acceptgiro om de 

behandelkosten te betalen. 

 

Niet volledig ingevuld aanvraagformulier 

Let goed op dat u de aanvraag compleet inlevert. Heeft u het formulier niet volledig ingevuld, ontbreken 

er kopieën of weigert u medewerking bij een aanvullend medisch advies? Dan wijst de gemeente uw 

aanvraag af. U betaalt dan wel de behandelingskosten. 

 

Heeft u nog vragen? 

Stel uw vraag via het contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact. Of bel 14015. 
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