Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart 2022
Gegevens aanvrager
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens contactpersoon
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Relatie tot aanvrager

Bent u wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager?
Ja
Nee

Gegevens behandelend (huis)arts
Naam huisarts

Naam specialist
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Wat is de reden van uw aanvraag?

Vraagt u de gehandicaptenparkeerkaart voor de eerste keer aan?
Ja
Nee

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u aan verschillende
voorwaarden voldoen.

Voorwaarden bestuurderskaart
✓
✓

U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige
aard (langer dan zes maanden);
U bent met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand
van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Aanvullende voorwaarde passagierskaart
✓

U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder die u
vervoert.

U moet voldoen aan alle voorwaarden per kaartsoort.

Welke kaart vraagt u aan?
Bestuurderskaart
Passagierskaart
Bestuurders- en passagierskaart
Instellingenkaart (alleen voor zorginstellingen)

Kosten
Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 93,70. Een verlengingsaanvraag (zonder medisch onderzoek) kost
€ 12,55. Blijkt dat bij uw verlengingsaanvraag medisch advies noodzakelijk is? Dan betaalt u € 93,70. Ook
wanneer uw aanvraag negatief beoordeeld wordt, betaalt u € 81,15. De kosten voor een aanvraag van
een gehandicaptenparkeerkaart type instellingenkaart zijn € 12,55.

2

www.olst-wijhe.nl

Bijlagen
Lever bij uw aanvraag onderstaande in:
✓
Een pasfoto

Ondertekening
Ik ben op de hoogte van de hierboven genoemde kosten van de aanvraag
Datum
Handtekening

Handtekening vertegenwoordiger

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar het Klantcontactcentrum
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe

Balie:

Lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Vervolg
Na ontvangst krijgt u een ontvangstbevestiging en beoordelen wij uw aanvraag. Een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart handelen wij normaal gesproken binnen twee tot vier weken af, de wettelijke
termijn is acht weken. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Uw gegevens
U geeft uw gegevens aan ons. Wij gaan er uiteraard zorgvuldig mee om. Wij delen uw gegevens niet met
andere organisaties of personen tenzij dit in de wet is geregeld. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw gegevens.
Meer informatie? Lees dan onze privacyverklaring www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.

Vragen
Stel uw vraag via het contactformulier, stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl of bel via
telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80). Wij helpen u graag verder.
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Gehandicaptenparkeerkaart
Bent u bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel? Dan kunt u,
als u aan de voorwaarden voldoet, recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart. Dit geldt niet als u
bestuurder bent van een gehandicaptenvoertuig als een scootmobiel.
Met de gehandicaptenparkeerkaart mag u:
• parkeren op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;
• onbeperkt parkeren op plekken waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt;
• parkeren buiten de parkeervakken in een parkeerschijfzone;
• maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren langs een gele onderbroken streep;
• maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren buiten de parkeervakken in een woon- of winkelerf;
• maximaal drie uur met parkeerschijf parkeren op plekken waar een parkeerverbod voor anderen geldt.

Welke kaarten zijn er?
Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten:
Bestuurderskaart
De bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart voor u als bestuurder
van een motorvoertuig met meer dan twee wielen of een brommobiel. U komt
alleen voor een bestuurderskaart in aanmerking als u in het bezit bent van een
(bromfiets)rijbewijs.
Passagierskaart
De passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart als u passagier bent van
een motorvoertuig met meer dan twee wielen of een brommobiel. U komt
alleen voor een passagierskaart in aanmerking als u voor vervoer van deur tot
deur continu afhankelijk bent van de bestuurder.
Instellingenkaart
Zorginstellingen kunnen ook een instellingenkaart aanvragen.
Daarnaast is het mogelijk om een bestuurderskaart en een passagierskaart te hebben.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u aan de voorwaarden voldoen:
Voorwaarden bestuurderskaart
• U heeft ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard
(langer dan zes maanden);
• U bent met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van
meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
Aanvullende voorwaarde passagierskaart
• U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder die u
vervoert.
U moet voldoen aan alle voorwaarden per kaartsoort.
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Hoe krijg ik een gehandicaptenparkeerkaart?
U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt bij
ons digitaal of schriftelijk een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Medisch onderzoek
Bij een eerste aanvraag zijn wij verplicht om een onafhankelijk medisch onderzoek uit te laten voeren. Bij
een verlengingsaanvraag kunnen wij bij voldoende duidelijkheid besluiten om het onderzoek achterwege te
laten. Het medisch onderzoek wordt in onze gemeente uitgevoerd door A-REA. A-REA neemt in dat geval
contact met u op, om een afspraak te maken. De arts van A-REA beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw
beperkingen of ziekte en bepaalt of u in aanmerking kunt komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. De
arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw
omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Wij raden u aan om, indien u daar beschikking over heeft,
bewijsstukken (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) aan de arts van A-REA te overhandigen. Dit helpt om
uw aanvraag te verduidelijken. Na de keuring krijgt u van ons bericht of de kaart wordt toegewezen of
wordt afgewezen.
Wanneer uw kaart wordt toegewezen kunt u de kaart aan de balie van het klantcontactcentrum afhalen. Bij
het ophalen moet u de kaart zelf ondertekenen.

Kosten

Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 93,70. Een verlengingsaanvraag
(zonder medisch onderzoek) kost € 12,55. Blijkt dat bij uw
verlengingsaanvraag medisch advies noodzakelijk is? Dan betaalt u € 93,70.
Ook wanneer uw aanvraag negatief beoordeeld wordt, betaalt u € 81,15.
De kosten voor een aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart type
instellingenkaart zijn € 12,55.

Afgifte en geldigheid
U krijgt slechts één gehandicaptenparkeerkaart. Als u recht heeft op zowel een bestuurderskaart als een
passagierskaart, dan wordt dit op de parkeerkaart aangegeven met zowel een hoofdletter B als een
hoofdletter P.
De kaart is in principe vijf jaar geldig. Wij kunnen de geldigheidsduur verkorten als bijvoorbeeld al bij de
aanvraag duidelijk is dat u de kaart geen vijf jaar nodig heeft. Wij kunnen de gehandicaptenparkeerkaart
ook ongeldig verklaren. Dit kan de gemeente doen als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt heeft en u
op basis van de juiste gegevens geen kaart gekregen zou hebben. Ook kan de gemeente de kaart ongeldig
verklaren als u de kaart laat gebruiken in situaties die niet met uw vervoer te maken hebben.

Inleveren ongeldige kaart
Als uw gehandicaptenparkeerkaart niet meer geldig is, moet u die zo snel mogelijk inleveren bij het
klantcontactcentrum, dit om misbruik te voorkomen.

Verhuizen
Als u naar een andere gemeente verhuist, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart geldig.
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