
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
voor de inwoners van gemeente Heemstede

Ondergetekende,
Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer: (BSN)

Achternaam :

Voornamen (voluit) :

Straat en huisnummer:

Postcode : Woonplaats :

E-mailadres :

Telefoonnummer(s) :

Verzoekt hierbij om in aanmerking te komen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn/haar 
woning.

Overige gegevens
Kenteken auto :

Naam huisarts :

Ruimte voor toelichting:

Verklaring & Ondertekening
Ik verklaar bovenstaande punten naar waarheid te hebben beantwoord en bekend te zijn dat de 
verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Plaats : ____________________________ Datum : ____________
Handtekening aanvrager

__________________________________

Verstuur het ingevulde formulier digitaal of per post

U verstuurt digitaal. Wat moet u doen
 Vul het formulier in en onderteken het.
 Sla het bestand op.
 Klik, nadat het bestand is opgeslagen, HIER om naar een beveiligde e-mailomgeving te gaan

om het formulier te versturen (via Zivver wordt e-mail versleuteld verzonden)

U verstuurt per post. Wat moet u doen
 U kunt het formulier digitaal invullen, ondertekenen en daarna printen,

OF u print het formulier, vult het in en ondertekent het formulier.
Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen naar:

Gemeente Heemstede, IASZ
Postbus 352
2100 AJ  Heemstede



Informatie gehandicaptenparkeerplaats
gemeente Heemstede

U komt in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats als:
-u een gehandicaptenparkeerkaart bezit;
-er geen bezwaren van verkeerstechnische aard zijn voor de aanleg.

Gehandicaptenparkeerplaats
Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart dan kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor een 
gehandicaptenparkeerplaats dicht bij uw woning. Een gehandicaptenparkeerplaats is een voor u 
gereserveerd parkeerplaats en gekoppeld aan het kenteken van uw auto. U herkent de 
gehandicaptenparkeerplaats aan het bord met daarop een rolstoelsymbool en daaronder het 
kenteken.

Vaststelling 
De gemeente Heemstede bepaalt zelf of er een gehandicaptenparkeerplaats kan en moet komen. 
Hierbij speelt de plaatselijke verkeers- en parkeersituatie (parkeerdruk/parkeren op eigen terrein) een 
rol. De verkeerssituatie speelt met name een rol als u niet zelf de auto bestuurt. Er wordt dan bekeken 
of de mogelijkheid aanwezig is om u voor de deur in/uit te laten stappen, zonder daarbij gevaar of 
hinder voor het overige verkeer te veroorzaken. 
Het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats is niet gratis. De tarieven van de gemeente 
Heemstede kunt u vinden op www.heemstede.nl. 

Neem voor vragen of informatie over de gehandicaptenparkeerplaats contact op met: 
Loket Heemstede
Raadhuisplein 1, telefoonnummer: 023 548 30 40; 
Alle werkdagen open van 08.30 tot 12.00 uur en op afspraak; 
E-mail: loket@heemstede.nl

Bijzondere Bijstand 
Als u de kosten van een parkeerplaats niet kunt betalen, kunt u bij de IASZ Bijzondere Bijstand 
aanvragen. Het maakt niet uit welk inkomen u hebt; loon, pensioen of een uitkering. Alleen de 
hoogte van uw inkomen is bepalend of u voor financiële steun in aanmerking komt. Bijzonder 
Bijstand is er voor iedereen met een inkomen rond het minimum.

Neem voor vragen, informatie over, of een afspraak voor bijzondere bijstand contact op met: 
Gemeente Heemstede, IASZ
Telefoonnummer: 023 548 58 68
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

http://www.heemstede.nl/hulp-zorg-en-inkomen/parkeervoorziening/gehandicaptenparkeerplaats
mailto:loket@heemstede.nl

	Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
	Gegevens aanvrager
	Overige gegevens
	Verklaring & Ondertekening
	Verstuur het ingevulde formulier digitaal of per post
	U verstuurt digitaal. Wat moet u doen
	U verstuurt per post. Wat moet u doen

	Informatie gehandicaptenparkeerplaats
	Vaststelling
	Neem voor vragen of informatie over de gehandicaptenparkeerplaats contact op met:
	Loket Heemstede

	Bijzondere Bijstand
	Neem voor vragen, informatie over, of een afspraak voor bijzondere bijstand contact op met:
	Gemeente Heemstede, IASZ





	Straat en huisnummer: 
	Burgerservicenummer (BSN): 
	Achternaam: 
	Voornamen: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	E-mailadres: 
	Telefoonnummer (1): 
	Telefoonnummer (2): 
	Kenteken: 
	Naam huisarts: 
	Toelichting: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Handtekening: 


