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AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN 
 

1. Aanvrager 
Naam en voorletters :…………………………………………………………………………………………….. m / v (*) 
Geboortedatum  :……………………………………………………………………………………………..(dd-mm-jjjj) 
Burgerservicenummer :…………………………………………………………………………………………….. 
Straat en huisnummer :…………………………………………………………………………………………….. 
Postcode, woonplaats :…………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer(s) :…………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres  :…………………………………………………………………………………………….. 
 
-Verzoekt een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de weg te reserveren in de nabijheid van zijn of haar woning 
-Verleent toestemming om de bij de gemeente Midden-Groningen aanwezige medische of andere gegevens te gebruiken 
voor zover die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van deze aanvraag. 

 

Situatietekening s.v.p. op een bijlage schetsen en de gewenste parkeerplaats markeren 
 

2. Gehandicaptenparkeerkaart 
Gehandicaptenparkeerkaart :ja /nee / n.v.t. / is aangevraagd op ……………. (*) 
Kaartnummer  :………………………………. 
Geldig tot  :………………………………. 
Kaart geldt voor  :bestuurder / passagier / combinatie bestuurder-passagier (*) 
Afgegeven door:  :………………………………. 
 

3. Voertuig 
Voertuig  :personenauto / gehandicaptenvoertuig / brommobiel / n.v.t. / …………… (*) 
Kenteken   :………………………………………. 
 

4. Parkeergelegenheid en woning 
Beschikt over eigen parkeergelegenheid, of kunt u die bij uw woning aanleggen:     ja / nee (*) 
Woont u in een flatgebouw of appartementencomplex:  ja / nee (*) 
Betreft de parkeerplaats een verplaatsing of verhuizing binnen de gemeentegrenzen:  ja / nee (*) 
 

5. Leges  
Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag zijn leges a € 111,85 (*) verschuldigd. Voor het wijzigen van het 
kenteken onderbord zijn leges a € 71,20 (*) verschuldigd. Voor het verplaatsen of meeverhuizen van een 
gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens zijn leges a € 21,35 (*) verschuldigd (* Legesverordening 2020) 
 

6. Ondertekening 
Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld en verklaar kennis te hebben genomen van de toelichting op de 
achterzijde van dit formulier. 
 
Datum:   Plaats:   Handtekening: 
 
 
……………………….  …………………………….. …………………………………….. 
 
Dit formulier inleveren bij, of versturen aan de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC  Hoogezand / 
Postbus 75, 6500 AB Hoogezand / Antwoordnummer 16, 9600 VB Hoogezand. E-mail: gemeente@midden-groningen.nl 
 
(*) svp doorhalen wat niet van toepassing is.



Aanvraagformulier individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2020. 

 
 

TOELICHTING 
 

Aanvraagformulier 
Een aanvraag kan alleen worden ingediend op een door de gemeente vastgestelde formulier. Onvolledige aanvragen 
kunnen niet in behandeling worden genomen. De aanvrager zal de gelegenheid worden gegeven het gebrek te herstellen. 
 

Weigeringsgronden 
Indien aanvrager een eigen inrit, parkeergelegenheid, of de mogelijkheid tot parkeergelegenheid bij zijn of haar woning 
heeft, wordt de aanvraag afgewezen. 
Aanvrager dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (bij personenauto’s) 
Voor gehandicapten met een passagierskaart wordt de aanvraag afgewezen, tenzij uit bijzondere (medische) gronden 
blijkt dat behandeling te rechtvaardigen is. (zie hardheidsclausule) 
 

Beroep op hardheidsclausule 
Voor degenen die zich beroepen op redenen om voor hen een uitzondering te maken op het beschreven beleid geldt het 
volgende. Zij dienen aannemelijk te maken waarin zij zich onderscheiden van andere aanvragers (nader formuleren) 
 

Flatgebouw / appartementencomplex 
Voor aanvragers die in een flatgebouw en appartementencomplex wonen wordt geen individuele 
gehandicaptenparkeerplaats met kenteken toegewezen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier: “Aanvraag algemene 
gehandicaptenparkeerplaats bij flatgebouw, appartementencomplex, openbare voorzieningen”. Voor die aanvraag gelden 
andere beleidsregels. 
 

Procedure 
De procedure van aanvraag tot en met plaatsen van het verkeersbord heeft een doorlooptijd van minimaal 3 maanden. 
Belanghebbenden kunnen tegen het verkeersbesluit bezwaar en beroep aantekenen.   
 

Leges  
Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen, ongeacht of de aanvraag wordt toegekend of afgewezen. De 
tarieven gelden volgens de Legesverordening 2020 voor: 
Aanduiden Individuele gehandicaptenparkeerplaats:      € 111,85  
het wijzigen van het kenteken onderbord:        € 71,20  
het verplaatsen of meeverhuizen van een gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeentegrens: € 21,35 
 

Plaatsingskosten 
De kosten voor het plaatsen van een verkeersbord “gehandicaptenparkeerplaats” en een onderbord met het kenteken van 
het voertuig komen voor rekening van de gemeente.  
 
 


