Parkeervoorzieningen voor gehandicapten
januari 2022
Voor mensen die niet of nauwelijks

GEHANDICAPTENPARKEERKAART (GPK)

kunnen lopen, is zelf autorijden vaak een

Drie verschillende kaarten
1. Rijdt u zelf auto? Dan is hiervoor een
bestuurderskaart mogelijk;
2. Rijdt u altijd met iemand mee? Dan is
een passagierskaart soms een goede
oplossing;
3. Voor Wlz-instellingen is een
instellingskaart mogelijk.

uitkomst. Tenminste, wanneer het
mogelijk is om vrijwel voor de deur in en
uit te kunnen stappen.
Dit ‘voor de deur’ kan helaas niet altijd.
De gehandicaptenparkeerkaart komt
hieraan tegemoet. Wie een
gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag
van een aantal verkeersregels afwijken.
De gehandicaptenparkeerkaart is geldig
in alle lidstaten van de Europese Unie.
Een speciale parkeerplaats bij de woning
is soms ook een heel goede oplossing.

In deze folder leest u meer over deze
beide parkeervoorzieningen.
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Strikt persoonlijk
De gehandicaptenparkeerkaart is strikt
persoonlijk. De kaart is daarom ook voorzien van
uw pasfoto en uw handtekening. U mag de
gehandicaptenparkeerkaart niet door anderen
laten gebruiken.
Hebt u een passagierskaart? Dan is de
bestuurder van de auto verantwoordelijk voor het
kaartgebruik en niet u als passagier.
Waar parkeren?
Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan
mag u parkeren op de volgende
parkeerplaatsen:
 uiteraard op iedere openbare
parkeerplaats;
 op algemene invalidenparkeerplaatsen;
 voor onbeperkte tijd in een
parkeerschijfzone (ook buiten de vakken)
waar voor anderen een beperkte tijd is
aangegeven (de parkeerschijf is voor u
niet verplicht).

Let op:
 U moet wel gewoon parkeergeld betalen.
 Hebt u geen parkeervergunning? Dan mag u
niet parkeren op plaatsen voor
parkeervergunninghouders.
Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan
mag u parkeren met gebruik van een
parkeerschijf en voor maximaal 3 uren:
 buiten de vakken in een woonerf;
 op plaatsen waar een parkeerverbod geldt;
 langs een gele onderbroken streep (een gele
doorgetrokken streep geeft een stopverbod
aan, hier mag behalve u niemand parkeren).
Let op:
 In alle situaties geldt dat u de
verkeersveiligheid niet in gevaar mag
brengen.
 Ook mag u de doorstroming van het verkeer
niet belemmeren.
Medisch advies
Een gehandicaptenparkeerkaart wordt alleen
aan u toegekend op grond van een medisch
advies. Dat vragen wij bij extern medisch
adviesbureau Ausems & Kerkvliet.

redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een
afstand van meer dan 100 meter aan een
stuk te voet te overbruggen
en
u voor het vervoer van deur tot deur continu
afhankelijk bent van de hulp van de
bestuurder)
2. passagiers die permanent rolstoelgebonden
zijn.
3. passagiers met een ernstige beperking, niet
zijnde een loopbeperking. Dat is aan de orde
als er sprake is van:
- dwalen;
- ernstige dementie;
- ernstige mentale retardatie (geestelijke
achterstand hebben);
- een ernstige psychische aandoening.
Wanneer een instellingskaart
Een instellingskaart kan worden verstrekt aan
het bestuur van een instelling voor het vervoer
van gehandicapten die in de
betrokken instelling verblijven. De instelling moet
aan de volgende voorwaarden voldoen om in
aanmerking te komen voor een instellingskaart:

Wanneer krijgt u een bestuurderskaart?
(artikel 1 lid 1 onder a, c en d Regeling
gehandicaptenparkeerkaart)





Als u met de gebruikelijke loophulpmiddelen
niet meer dan 100 meter aan één stuk zelf
kunt lopen. Een loophulpmiddel kan zijn een
rollator, stok of prothese.
Als u rolstoel gebonden bent.
Als u moeilijk kunt in- en uitstappen bij
arthrodese (geen normale beweeglijkheid
van de gewrichten hebben; een situatie die
vergelijkbaar is met rolstoelgebondenheid).

Wanneer krijgt u een passagierskaart?
(artikel 1 lid 1 onder b, c en d Regeling
gehandicaptenparkeerkaart)
Er zijn drie groepen passagiers die in
aanmerking kunnen komen voor een
passagierskaart:
1. passagiers met een aantoonbare
loopbeperking die voor het vervoer van deur
tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp
van de bestuurder;
U moet dus een aantoonbare loopbeperking
van langdurige aard hebben, waardoor u met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in
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het gaat om een zorgaanbieder in de zin
van de Wlz die zorg verleent als bedoeld
in artikel 3.1.1 Wlz (artikel 49 lid 2
BABW);



de aanvraag voor de instellingskaart
moet worden ingediend bij de gemeente
waar de instelling gevestigd is (artikel 49
lid 2 BABW); en



het personeel van de instelling is
belast met het vervoer van bewoners die
voldoen aan de wettelijke criteria
in artikel 1 lid 1 onder b, c of d
Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten van de gehandicaptenparkeerkaart
Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart inclusief medische keuring kost € 126,75
(2022).
Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring kost € 36,75
(2022).
Bij afwijzing van een aanvraag wordt geen
teruggaaf verleend van de kosten

kaart (bestuurderskaart). Ook moet er geen
mogelijkheid zijn om op eigen terrein te
parkeren. De gemeente legt de parkeerplaats
aan en plaatst een verkeersbord met het
kenteken van uw auto. Hiervoor moet u een
bijdrage betalen voor het verkeersbord en het
onderbord voor uw kenteken.
Wilt u in aanmerking komen voor een
gehandicaptenparkeerplaats? U kunt aanvragen
door een brief te sturen naar:
Burgemeester en wethouders
van Wierden
Loket bouwen en wonen
Postbus 43
7640 AA WIERDEN

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen
bij het Zorgloket. U moet twee dingen doen:
1. De kosten vooraf betalen. U mag het
bedrag overmaken op onze rekening bij
de Bank Nederlandse Gemeenten op
nummer NL 07 BNGH 02850.09.508
onder vermelding van ‘GPK’. U mag het
bedrag ook pinnen.
2. Het speciale aanvraagformulier (blad 1
en 2) volledig invullen en met 1 recente
pasfoto inleveren bij het Zorgloket. U
mag de aanvraag ook terugsturen in de
hiervoor bestemde antwoordenvelop.
Vervolgens vragen wij een extern medisch
advies aan bij Ausems en Kerkvliet in Goor.
Hiervoor wordt u dan uitgenodigd voor het
spreekuur van de medisch adviseur.
Na ontvangst van het medisch advies nemen wij
een beslissing over het verstrekken van een
parkeerkaart. U krijgt daarna een beschikking
waarin de beslissing staat.
PARKEERPLAATS GEHANDICAPTEN
Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:
 voor algemeen gebruik;
 op kenteken.
Gehandicaptenparkeerplaats voor algemeen
gebruik
Het kan nodig zijn dat u een eigen parkeerplaats
krijgt in de buurt van uw woning. Dat heet een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
De gemeente legt deze
gehandicaptenparkeerplaatsen aan.
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Om in aanmerking te komen voor een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet u
in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeer3

Het is verstandig bij de brief een kopie van uw
gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart) te
voegen. Ook moet u een kaart (situatietekening)
bijvoegen waarop staat aangegeven van welke
parkeerplaats u gebruik wilt maken.
Inlichtingen
Voor vragen kunt u contact opnemen met het
Zorgloket:


e-mail: zorgloket@wierden.nl



telefoon: 0546 580 990 (maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 12.30 uur)

Openingstijden Zorgloket
(alleen op afspraak)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 - 12.30 u
08.30 - 12.30 u
08.30 - 12.30 u
08.30 - 12.30 u
08.30 - 12.30 u

Deze folder geeft algemene informatie.
Hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend.
Laatst gewijzigd op 9 februari 2022

