Aanvraag

Gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
Er zijn een aantal voorwaarden voor een gehandicapten
parkeerplaats op kenteken.
• U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor
bestuurder voor de maximale duur van 5 jaar.
•	U kunt niet op uw eigen terrein parkeren of uw eigen terrein is
niet geschikt (bijvoorbeeld een te smalle inrit).
• Door hoge parkeerdruk in de buurt parkeert u regelmatig de
auto op meer dan 100 meter van uw woning.
•	U kunt met dit formulier een wijziging doorgeven voor een
bestaande gehandicaptenparkeerplaats (GPP) of een nieuwe
GPP aanvragen.
U betaalt kosten voor het behandelen van de aanvraag en
daarnaast zijn er kosten voor de aanleg.
Meer informatie, kosten en de voorwaarden staan op www.zandvoort.nl
1 Uw gegevens
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
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2 Wijzigen bestaande gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
Heeft u al een bestaande  gehandicaptenparkeerplaats? In deze vraag kunt u alle wijzigingen doorgeven over de
GPP zelf en een nieuw kenteken doorgeven. Nog geen GPP? Ga dan naar vraag 3.
Wat wilt u wijzigen?

Het kenteken veranderen

				

Oud kenteken
Nieuw kenteken
Locatie GPP

		
Parkeerplaats verhuizen
				

Oud adres
Nieuw adres

				 Verhuisdatum
Kenteken van uw auto
Locatie GPP
Alle aanvragen voor een GPP worden eerst onderzocht. Als het
mogelijk is, kan de GPP op uw voorkeurslocatie komen.  U kunt ook
een foto meesturen van uw voorkeurslocatie.

			 Parkeerplaats verwijderen
Kenteken van uw auto
Locatie GPP
				 Reden

			 Parkeerplaats vergroten
Kenteken van uw auto
Locatie GPP
				 Reden
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3 Voorwaarden gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
Voor deze aanvraag is een geldige Europese gehandicapten parkeerkaart (GPK) nodig. Er zijn drie type kaarten.
Bestuurderskaart, passagierskaart of een combinatie van bestuurder en passagier (combi). Welk type u heeft
staat op uw kaart naast de afbeelding van de rolstoel. Daar vindt u ook de datum tot wanneer uw GPK geldig is.
Ja. G
 a door met de volgende vraag.
Heeft u een geldige GPK voor 5 jaar?
			  Nee.  Vraag eerst een GPK aan. De GPK is nodig voor deze aanvraag.
Wat voor type GPK heeft u?
		
		

Bestuurderskaart
Combikaart
  Passagierskaart. Met een passagierskaart komt u niet in aanmerking.

Kunt u op eigen terrein parkeren (of is
dit makkelijk te realiseren)? Of heeft u
  Nee. Ga door met de volgende vraag.
een eigen garage of garagebox?
			 Ja. U komt niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeer
plaats op kenteken.
Parkeert u regelmatig de auto op meer
dan 100 meter van uw woning door
Ja. Ga door met de volgende vraag.
hoge parkeerdruk?
			  Nee. U komt niet in aanmerking.
Staat het kenteken van de auto
Ja. U kunt de aanvraag indienen.
geregistreerd op uw woonadres?
			  Nee. U komt niet in aanmerking.
4 Aanvragen nieuwe gehandicaptenparkeerplaats (GPP)
De gemeente onderzoekt of de door u opgegeven locatie geschikt is als gehandicaptenparkeerplaats. Er zijn een
aantal voorwaarden aan verbonden. De voorwaarden staan op onze website. Als u een GPP krijgt plaatst de
gemeente een bord, voorzien van een onderbord, met uw kenteken erop.
Wat is het kenteken van uw auto?
Waar in de straat wilt u een
gehandicaptenparkeerplaats?

Voor mijn huis
  Andere locatie namelijk

Alle aanvragen voor een GPP worden eerst onderzocht. Als het
mogelijk is, kan de GPP op uw voorkeurslocatie komen.  U kunt ook
een foto meesturen van uw voorkeurslocatie.

5 Wat stuurt u mee?
• Het lease-contract, als u een lease-auto heeft.
• Een foto of tekening om de gewenste plek van de GPP aan te geven.
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6 Ondertekening
			 Ik verklaar dat ik alle gegevens juist, volledig en naar waarheid heb
ingevuld.
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
BEWAAR

PRINT

U moet deze ingevulde aanvraag eerst opslaan op uw computer.
Daarna kunt u deze aanvraag met bijlagen versturen per beveiligde mail.
Mail het ingevulde en ondertekende formulier samen met de
gevraagde documenten naar info@zandvoort.nl
Of stuur het per post naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 2
2040 AA Zandvoort
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en
16.30 uur. Of stuur een e-mail naar info@zandvoort.nl
Privacy
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Gemeente Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig is. Gemeente Haarlem voert sinds 2018 ook de taken voor
gemeente Zandvoort uit.
U krijg van ons een ontvangstbevestiging per e-mail of per post. Deze
bevestiging versturen wij binnen vijf dagen na ontvangt.
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