Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?
Kunt u niet of nauwelijks lopen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een Europese
gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig en geldt voor alle
Europese landen. Er wordt onderscheid gemaakt in:
- bestuurderskaart
- passagierskaart
- combinatiekaart bestuurder/passagier
De GPK is gebonden aan de naam van de houder en niet aan het voertuig. Er wordt een P (passagier),
B (bestuurder) of P/B (combinatie) op de kaart vermeld. Ter controle wordt een pasfoto van de houder
op de kaart geplaatst. Gehandicaptenparkeerkaarten zijn bedoeld voor bestuurders of passagiers van
motorvoertuigen op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
Wanneer komt u in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart?
Bestuurderskaart
U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart als u:
a. Door een aandoening of gebrek een loopbeperking heeft (langer dan 6 maanden);
b. (met een loophulpmiddel) zelfstandig minder dan 100 meter aan een stuk kunt lopen; of
c. permanent rolstoelgebonden bent.
Passagierskaart
Voor een passagierskaart kunt u in aanmerking komen als u:
a. Door een aandoening of gebrek een loopbeperking heeft (langer dan 6 maanden)
b. en (met een loophulpmiddel) zelfstandig minder dan 100 meter aan een stuk kunt lopen;
c. en voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder;
d. of permanent rolstoelgebonden bent.
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen wordt u uitgenodigd op het spreekuur van de GGD arts.

Let op!! Met ingang van 1 januari 2016 moet u € 22,30 leges betalen voor een
gehandicaptenparkeerkaart (GPK).
U moet deze kosten vooraf betalen aan een van de balies van Burgerzaken in het stadhuis van
Alphen aan den Rijn. Pas als u betaald heeft kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.
Voeg (een kopie van) de kassabon bij het aanvraagformulier zodat wij kunnen zien dat u
betaald heeft. Ook als u geen gehandicaptenparkeerkaart toegekend krijgt, moet u toch leges
betalen. U kunt het geld niet terug krijgen bij afwijzing of stop zetten van de aanvraag.

1. Uw persoonlijke gegevens
Achternaam (= geboortenaam)

Tussenvoegsel

Voorletters
Geboortedatum

Man
Dag

Maand

Vrouw
Jaar

Met welke achternaam wenst u
te worden aangesproken?
Uw BurgerServiceNummer
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2. Uw woonadres
Woonadres

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiele telefoon

Email
3. Uw contactpersoon
Achternaam

Tussenvoegsel

Voorletters

Relatie tot aanvrager:

Adres

Man

Straat

Huisnummer

Postcode
Telefoonnummer

Plaats
Mobiele telefoon

Email
Opmerkingen
4. Uw postadres en tijdelijk verblijfadres (indien van toepassing)
Alle contacten lopen via:
mijzelf (aanvrager)
contactpersoon (invullen bij vraag 3)
Naar welk adres kan de post gestuurd worden?
Mijn woonadres
Adres van mijn contactpersoon (invullen bij vraag 3)

5. Uw huisarts
Achternaam
Adres

Telefoon
Straat

Huisnummer

6. Uw aanvraag. Welke gehandicaptenparkeerkaart denkt u nodig te hebben?
Gehandicaptenparkeerkaart
0 Bestuurderskaart (s.v.p. pasfoto + kopie rijbewijs meesturen)
0 Passagierskaart (s.v.p. pasfoto meesturen)
0 Bestuurders- en passagierskaart (s.v.p. pasfoto + kopie rijbewijs meesturen)
7. Uw verblijfsvergunning (indien van toepassing)
Heeft u een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning?
Nee

Ja, namelijk:

U moet een kopie van de voor- én achterkant van de verblijfsvergunning meesturen.
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Vrouw

8. Uw bijzondere juridische status (indien van toepassing)
Heeft u een bijzondere juridische status (bijvoorbeeld mentorschap, ondercuratelestelling, bewindvoering)?
Nee

Ja, namelijk:

Als u een bijzondere juridische status heeft, moet u een kopie van de akte meesturen én het formulier
moet ondertekend worden door uw wettelijk vertegenwoordiger!

Uw opmerkingen
Als u nog opmerkingen, vragen of verdere informatie aan ons kwijt wilt, kunt u dat hieronder opschrijven:

Ondertekening:
Naar waarheid
ingevuld:

Handtekening :

Naam in blokletters:

Uw gegevens worden geregistreerd in het gegevensbestand van Participe. Medewerkers van Participe hebben
inzage in de voorzieningen en diensten waarvan gebruik wordt gemaakt. Uiteraard gaat Participe
vertrouwelijk met uw gegevens om. Kijk voor de privacy-verklaring van Participe op de website,
www.participe.nu.
Bijvoegen:
Een recente pasfoto + eventueel kopie rijbewijs (zie vraag 6)
De (kopie van de) kassabon waaruit blijkt dat u de leges betaald heeft (zie vraag 6)
Alleen als u een verblijfsvergunning heeft, een kopie van de voor- én achterkant van de
verblijfsvergunning (zie vraag 7)
Alleen als u een bijzondere juridische status heeft, een kopie van de akte (zie vraag 8)
Inleveren:
Dit aanvraagformulier kunt u opsturen naar of afgeven bij het Serviceplein.
Serviceplein / Wmo
Antwoordnummer 10076
2400 VB Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14-0172, optie 1 (lokaal tarief)
Email: wmo-voorzieningen@alphenaandenrijn.nl
Open inloop van het Serviceplein is op maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur en op dinsdag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.
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