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1. Persoonsgegevens 

Naam :     

Adres :     

Postcode :  Woonplaats  :     

Geboortedatum :   Telefoon  :     

Burgerservicenummer :    

Gehandicaptenparkeerkaart nr.1   :       

Datum afgifte :       

2. Voertuig 

U dient hieronder aan te kruisen wat van toepassing is en nader in te vullen. 2 

‘ Auto : uw kenteken                                                      

‘ Brommobiel (45 km auto) : nummer van het bromfietsplaatje                                        

‘ Invalidenvoertuig : omschrijving    

3. Digitale verzending 

Gaat u er mee akkoord dat we niet per post, maar digitaal met u communiceren. 9 ja 9 nee 

Indien u akkoord gaat vermeld dan hieronder uw E-mailadres. 

E-mailadres :    

4. Eventuele bijzonderheden 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 

 
 

(plaats en dagtekening) (handtekening) 
 

Toelichting. 

• Na de ontvangst van uw aanvraag gaan wij de noodzaak voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats bezien. Hierbij wordt op de volgende 

uitgangspunten door ons beoordeeld: 

• De aanvraag voor een invalidenparkeerplaats is gekoppeld aan het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Alleen de bezitters van een 

zogenaamde bestuurderskaart komen in aanmerking voor toewijzing van een invalidenparkeerplaats. Bezitters van een zogenaamde 

passagierskaart komen niet in aanmerking. (Deze informatie vindt u op uw gehandicaptenparkeerkaart) 

• De verkeerssituatie in de directe woonomgeving wordt beoordeeld. Bezien wordt hierbij onder andere de parkeerdruk, verkeersveiligheid en de 

doorstroming van het verkeer. 

• De mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein. 

• Voordat wij een definitief besluit nemen, worden de omwonenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen (conform 

artikel 4:8 Awb). 

• De realisering van een algemene invalidenparkeerplaats heeft de voorkeur boven het instellen van een individuele invalidenparkeerplaats. 
 

1 Kopie bijvoegen. 

2 Gelieve een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs, alsmede van het kentekenbewijs bij te voegen. 

Versie: 8 juli 2022 Z.O.Z. 

mailto:info@gemeentebest.nl
http://www.gemeentebest.nl/


Schets optie 1 
 

 
Schets optie 2 

 

 
 
 
 

- Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Omgevingskwaliteit via het mailadres 
vergunningen@gembest.nl .  

- Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht op de website   

https://www.gemeentebest.nl/gehandicaptenparkeerkaart  

mailto:vergunningen@gembest.nl
https://www.gemeentebest.nl/gehandicaptenparkeerkaart

