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AANVRAAG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
 
Wij adviseren u voordat u dit aanvraagformulier invult, de voorwaarden leest. In de 
voorwaarden staat waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.  

 
Voorwaarden: 
Om voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen, moet u 
voldoen aan de volgende criteria: 

1. U heeft een gehandicaptenparkeerkaart Bestuurder met een geldigheidsduur van 
tenminste twee jaar of, 
U heeft een gehandicaptenparkeerkaart Passagier met een geldigheidsduur van 
tenminste twee jaar. Ook moet u onder voortdurend toezicht staan van een 
begeleider. U kunt zich niet naar een auto begeven die 100 meter verderop staat (in 
Parkeernota 2012-2016 genoemd: uitzonderingssituatie). 

2. U bent vaste bewoner van het pand waarvoor u de gehandicaptenparkeerplaats 
aanvraagt. 

3. U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein en kan deze redelijkerwijs ook niet 
alsnog maken of huren binnen 100 meter van uw woning. Een parkeerplaats in de 
voortuin, die in strijd is met de Beleidsregels inritten, wordt in dit verband niet gezien 
als een parkeermogelijkheid. 

4. De parkeerdruk in de omgeving is zo hoog, dat binnen een afstand van 100 meter 
vanaf de woning geen parkeergelegenheid beschikbaar is. Of de aanwezige 
parkeerruimte is regelmatig niet beschikbaar (uit een verkeerskundig onderzoek blijkt 
dat de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen die liggen binnen een straal van 100 
meter van de woning, hoger is dan 90%). 

5. U bent in bezit van een eigen auto (het kenteken van het voertuig staat op uw naam) 
of - als het gaat om de uitzonderingssituatie dat u een gehandicaptenparkeerkaart als 
passagier heeft - het kenteken van het voertuig staat op naam van een medebewoner 
van het pand. 

6. Woont u binnen een parkeerregime? Dan moet u in het bezit zijn van een 
parkeervergunning/-ontheffing 
 

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen 
 

1. Gegevens aanvrager 

 
Naam (M/V):   
 
Adres:   
 
Postcode en woonplaats:  
 
Geboortedatum: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres: 

Postadres: Postbus 35, 4530 AA  TERNEUZEN 
Telefoon: 14 0115, fax 0115–618 429 
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen 
E-mail : gemeente@terneuzen.nl 
Internet: www.terneuzen.nl 
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2. Gegevens locatie:  
De aanvrager vraagt hem/haar vergunning te verlenen tot het parkeren nabij de 
woning op het adres:   

 

 

 
3. Gegevens voertuig: 

Kenteken van de auto waarvoor u de gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt: 

 

 
Kopie van het tenaamstellingbewijs van het voertuig (deel IB of deel II van het 
kenteken) bijvoegen s.v.p. 

 

 
4. Gegevens gehandicaptenparkeerkaart 

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? O Ja  O Nee 

 
Zo ja, dan moet u een kopie van de voor- en achterkant van de 
gehandicaptenparkeerkaart bijvoegen. Zie ook de voorwaarden die gesteld worden 
om voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen. 

Zo nee, dan moet u eerst een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.  
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats moet u in bezit zijn van een 
gehandicaptenparkeerkaart. 

 

 
5. Rolstoelgebruik 

Bent u in het bezit van een elektrische en/of handbewogen rolstoel? O Ja O Nee 
 

 
6. Vergoeding aanlegkosten parkeerplaats 

Is uw inkomen lager dan of gelijk aan de van toepassing zijnde bijstandsnorm? Dan 
kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van de aanlegkosten (€ 159,00) van de 
gehandicaptenparkeerplaats, op grond van de Verordening voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Terneuzen 2020. 
Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Dan moet u uw inkomensgegevens over 
de afgelopen drie maanden bij de aanvraag voegen. En gegevens over 
ontvangen inkomen uit vermogen, zoals rente.  

 
Wilt u een vergoeding van de kosten van aanleg van de parkeerplaats  
aanvragen? O Ja  O Nee 

 

 
Datum: 

 

 
Handtekening: 

 

 

 

 

 


	AANVRAAG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
	Voorwaarden:
	Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen
	1. Gegevens aanvrager
	2.  Gegevens locatie:
	3. Gegevens voertuig:
	4. Gegevens gehandicaptenparkeerkaart
	5. Rolstoelgebruik
	6. Vergoeding aanlegkosten parkeerplaats

