
 

 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN 

U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl 
 

Dit formulier graag volledig invullen en inleveren bij of sturen naar: 

Gemeente Steenwijkerland 

bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE  Steenwijk 

postadres: Antwoordnummer 70, 8330 VB  Steenwijk 

 

Voorwaarden: 

U heeft misschien recht op een gehandicaptenparkeerplaats als u: 

- een geldig rijbewijs heeft 

- een auto of gehandicaptenvoertuig heeft 

- zelf uw auto of gehandicaptenvoertuig bestuurt 

- een Europese gehandicaptenparkeerkaart, type B (bestuurder) heeft 

- in een straat woont waar voor uw deur (vaak) geen parkeerplek is 

- geen eigen geschikte parkeerplaats heeft. 

 

Kosten: 

Het aanleggen of wijzigen van een parkeerplaats of het wijzigen van een kenteken kost geld.  

 

Aanleggen nieuwe parkeerplaats: € 125,05  

Wijzigen kenteken: € 51,15  

Verplaatsen parkeerplaats: € 45,45  

Opheffen parkeerplaats:  Geen kosten  

 

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u een rekening. 

 

Gegevens van de aanvrager: 

Voorna(a)m(en)       

Tussenvoegsel       Achternaam       

Straatnaam       

Huisnummer       Huisletter       Toevoeging       

Postcode       Woonplaats       

Telefoonnummer       

E-mailadres        

  

De aanvraag betreft: 

 nieuwe aanvraag (vul vraag 1 tot en met 5 in) 

 wijziging kenteken (vul vraag 6 en 7 in) 

 verplaatsen van de gehandicapten parkeerplaats (verhuizing) (vul vraag 8 tot en met 11 in) 

 opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats (vul vraag 12 in) 
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Nieuwe aanvraag: 

1. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart  

Type B (bestuurderskaart)? 

 ja 

 nee 

 

2. Heeft u of uw partner een auto of een 

gehandicaptenvoertuig? 

 ja 

 nee 

 

3. Wat is het kenteken van uw auto of 

gehandicaptenvoertuig? 

       -       -       

      

 

4. Heeft u de mogelijkheid om uw voertuig op uw 

eigen terrein te parkeren? Dit kan ook een 

garagebox of een parkeerterrein voor bewoners 

van verzorgingstehuizen of flats zijn. 

 ja 

 nee 

 

5. Geef een omschrijving van de gewenste locatie 

van de gehandicaptenparkeerplaats. 

  

 

 

 

 

 

Wilt u de volgende bijlagen meesturen? Zonder bijlagen kan uw aanvraag niet worden behandeld 

 Kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart type B 

 Kopie van uw kentekenbewijs 

 Kopie van uw rijbewijs 

 

Wijziging kenteken: 

6. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart  

Type B (bestuurderskaart)? 

 ja 

 nee 

 

7. Wat is het kenteken van uw auto of 

gehandicaptenvoertuig? 

Oud kenteken       -       -       

Nieuw kenteken       -       -       

 

Wilt u de volgende bijlagen meesturen? Zonder bijlagen kan uw aanvraag niet worden behandeld 

 Kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart type B 

 Kopie van uw kentekenbewijs 

 Kopie van uw rijbewijs 
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Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats: 

8. Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart  

Type B (bestuurderskaart)? 

 ja 

 nee 

 

9. Wat is het kenteken van uw auto of 

gehandicaptenvoertuig? 

       -       -       

      

 

10. Wat is de oude locatie van de 

gehandicaptenparkeerplaats? 

 

 

 

 

 

11. Geef een omschrijving van de gewenste locatie  

van de nieuwe gehandicaptenparkeerplaats. 

 

 

 

 

 

Wilt u de volgende bijlagen meesturen? Zonder bijlagen kan uw aanvraag niet worden behandeld 

 Kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart type B 

 Kopie van uw rijbewijs 

 

Opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats: 

12. Wat is het kenteken van uw auto of      

gehandicaptenvoertuig? 

       -       -       

     

 

Ondertekening: 

 

 

 

              

(plaats) (datum) (handtekening) 

 

Let op! 

Vergeet niet het formulier te ondertekenen voordat u dit samen met de bijlagen naar ons opstuurt of afgeeft. 

 


