
 

 

aanvrager  

 

 

 

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken 
 

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager 

 

Voorletters en achternaam  :  ……………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer  : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer overdag  : ……………………………………………………………………………………… 

E-mailadres    : ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Nadere gegevens 

 

Wat is de reden van de aanvraag ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Voor welke locatie wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Kenteken van uw voertuig:   ……………………………………………….… 

 

Heeft u momenteel een parkeerplaats op eigen grond of een garage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heeft u op dit moment een bestuurderskaart en/of passagierskaart ? 

 

O  Bestuurderskaart  

O Passagierskaart 

O  Beiden 

 

 

3. Gegevens huisarts en specialist 

Naam huisarts  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer : ……………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats : ……………………………………………………………………………………… 

 

Datum ontvangst    : .......................... 

Registratienummer  : .......................... 
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Ziekenhuis   : ……………………………………………………………………………………… 

Naam specialist  : ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer   : ……………………………………………………………………………………… 

 

Geeft u de gemeente Druten toestemming om medische informatie op te vragen 

bij uw huisarts/specialist voor de beoordeling van deze aanvraag? 

 

O Ja O Nee 

 

4. Ondertekening 

Ik verklaar dat ik dit formulier eerlijk heb ingevuld zodat de gemeente Druten kan 

vaststellen of ik recht heb op een gehandicaptenparkeerkaart. Ik heb niets verzwegen. Ik 

weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik weet dat de gemeente 

Druten mijn gegevens op juistheid controleert bij andere instanties en personen. Ik weet 

dat de gemeente Druten mijn gegevens opneemt in een persoonsdossier. Ik weet dat ik 

wijzigingen moet doorgegeven aan de gemeente Druten.   

 

Datum en plaats  : ……………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening aanvrager     

   

 

…………………………………………   

 

5. Bewijsstukken inleveren 

 

Wij vragen u tegelijk met dit formulier de volgende documenten op te sturen/in te 

leveren: 

 Kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf (paspoort of identiteitskaart), 

voor- en achterkant; 

 Een kopie van uw Europese Gehandicaptenparkeerkaart; 

 Schets/omschrijving van de gewenste parkeerplaats; 

 Kopie van het kentekenbewijs 2 of 1b (tenaamstelling). 

 

6. Formulier en bewijsstukken inleveren 

 

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier opsturen (geen postzegel nodig) 

naar: Gemeente Druten, t.a.v. Sociaal Team, Antwoordnummer 9316, 6650 ZX Druten 

 

Of geef het formulier in een envelop met daarop ‘Sociaal Team’ af bij de receptie in het 

gemeentehuis in Druten. 
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