Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats

(artikel 15 WVW 1994, juncto artikel 12 BABW)
Legeskosten: € 461,72
Voor deze aanvraag moet u een
landelijke gehandicaptenparkeerkaart
(GPK) hebben. Die kunt u aanvragen
door middel van een aanvraagformulier
gehandicaptenparkeerkaart,
verkrijgbaar bij het publiekscentrum
van de gemeente Buren.

Datum aanvraag:

KvK-nummer:

Vestigingsnummer:

Achternaam of Naam Bedrijf:
Voorletter(s):

Tussenvoegsel(s):

Straatnaam:
Huisnummer:

Huisletter of toevoeging:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gehandicaptenparkeerkaartnummer:
Datum afgifte:
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1. Gegevens van het voertuig
auto

: kenteken

...............................................................................

brommobiel (45 km auto)

: nr. van bromfietsplaatje

...............................................................................

gehandicaptenvoertuig

: omschrijving

...............................................................................

2. Eventuele bijzonderheden
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Toelichting
Als richtlijn voor het beoordelen van deze aanvraag gebruiken we het medisch rapport wat bij de aanvraag voor de
gehandicaptenparkeerkaart is gemaakt. Wij bekijken de noodzaak voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats,
volgens de volgende uitgangspunten:
1. De aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats is gekoppeld aan het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Alleen
de bezitters van een zogenaamde bestuurderskaart komen in aanmerking voor toewijzing van een
gehandicaptenparkeerplaats. Bezitters van een zogenaamde passagierskaart komen niet in aanmerking. (Deze informatie
vindt u op uw gehandicaptenparkeerkaart.)
2. De verkeerssituatie in de directe woonomgeving wordt beoordeeld. Hierbij worden onder andere de parkeerdruk en
verkeersveiligheid bekeken.
3. De mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein.
4. Voordat wij een definitief besluit nemen, worden de omwonenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te
brengen (conform artikel 4:8 Awb).
5. De realisering van een algemene gehandicaptenparkeerplaats heeft de voorkeur boven het instellen van een individuele
gehandicaptenparkeerplaats.
4. Situatietekening
met huidige en gewenste situatie (op schaal)
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5. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld.
Plaats:

............................................

Handtekening:

............................................

6. Verzendinstructie
Na het invullen van dit formulier kunt u het inleveren bij het publiekscentrum of per post opsturen naar de gemeente Buren. U
ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging.
Postadres:
Gemeente Buren
Afdeling Ruimte
Postbus 23
4020 BA MAURIK

Bezoekadres:

De Wetering 1
4021 VZ MAURIK

Aanvullende gegevens per formulier
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