
Uw kenmerk: Verzenddatum: 
Ons kenmerk: 

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart 
Aanvrager 

BSN. : 

Geslachtsnaam en 
voorvoegsels 

Voorletter(s)  

Geboortedatum 

Adres (GBA) 

Telefoonnummer 

Geslacht 

Burgerlijke staat 

Soort 
identiteitsbewijs en 
nummer 

Geldig tot 

2.Huidige situatie (Kruis aan wat van toepassing is)
Verzoek voor verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart voor:

€ Bestuurder € Passagier € Bestuurder en Passagier   € Instelling 

Werd u eerder een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt? ja / nee 

voor: € Bestuurder  €  Passagier   €  Bestuurder en Passagier 
(Zo ja, dan verzoeken wij u de onderstaande gegevens in te vullen.) 
datum   : ____________ nr    : ______________________ 
vervaldatum : ____________ gemeente van afgifte  : ______________________ 

3.Voorwaarden toekenning gehandicaptenparkeerkaart
Naar aanleiding van uw aanvraag wordt u uitgenodigd voor een medisch onderzoek om te
beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet.  Een medisch onderzoek wordt achterwege gelaten
indien een gehandicaptenparkeerkaart is aangevraagd door het bestuur van een instelling.

Gehandicaptenparkeerkaart voor een passagier 

• U bent als passagier continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder voor het
verplaatsen van deur tot deur én

• U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen,
zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf

• U zit permanent in een rolstoel, óf

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  zorgloket@oude-ijsselstreek.nl

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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• U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking),
waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder 

• U bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen (bijvoorbeeld een auto,
brommobiel of Canta), én

• U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen,
zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf

• U zit permanent in een rolstoel, óf

• U hebt een andere aantoonbare, ernstige beperking (anders dan een loopbeperking),
waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebt.

Instellingskaart 

• Het bestuur van instellingen ten behoeve van het personeel belast met het vervoer van
bewoners die voldoen aan de voorwaarden van een gehandicaptenparkeerkaart voor een
passagier of bestuurder.

4.Medische gegevens (niet van toepassing voor het bestuur van een instelling)

Wat is de naam van uw huisarts? 

Woonplaats van uw huisarts? 

Naam specialist en naam ziekenhuis? 

Bent u momenteel nog onder behandeling als gevolg van uw aandoening?  � ja  � nee 

Soms heeft de keuringsarts extra medische gegevens nodig van uw huisarts of medisch specialist. Geeft 
u toestemming voor het zo nodig opvragen van  gegevens door een arts of medisch adviseur van de 
gemeente?                                         Ja / nee*     

5.Meesturen met dit formulier

• recente pasfoto

• kopie identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)

• kopie van uw (vervallen) gehandicaptenparkeerkaart (indien van toepassing)

6.Kosten
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart of instellingskaart € 170,00 
Verlenging gehandicaptenparkeerkaart €   55,00 
Herverstrekking anders dan bestaande kaart € 170,00 

Wij verzoeken u het bedrag vóór het indienen van de aanvraag over te maken op het 
bankrekeningnummer van de gemeente Oude IJsselstreek NL25BNGH0285104535 o.v.v.  uw 
naam /Bijdrage GPK. U kunt het bedrag ook pinnen bij de gemeente Oude IJsselstreek. Houdt u er 
rekening mee dat u de kosten niet terugkrijgt als uw aanvraag wordt afgewezen. 

7.Ontvangst gehandicaptenparkeerkaart
Als de aanvraag wordt toegekend moet u de kaart zelf komen ophalen.

Ondertekening 
Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat de verstrekte 
gegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie.  

Handtekening aanvrager: Datum: 

……………………………… ………………………… 


