AANVRAAGFORMULIER GPK
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart
Bloemendaal en Heemstede
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
023 – 548 58 85

Ondergetekende,

Achternaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon (overdag)
Burgerservicenummer

verzoekt om verstrekking van een GPK overeenkomstig het bepaalde in artikel 49, eerste lid, van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.
Vraag 1
Werd u eerder een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt?
Ja

Nee

a. Zo ja, door welke instantie is de kaart afgegeven? Zo nee, ga door naar vraag 2

b. Welk type kaart werd verstrekt?
bestuurderskaart

passagierskaart

beide

c. Wat is het nummer van de kaart?

d. Wat is de vervaldatum van de kaart?

Vraag 2
Wat is de aard van uw handicap en wat is/zijn de reden(en) van uw aanvraag?
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Wie is uw huisarts en wat is zijn/haar adres en telefoonnummer?
Naam :
Adres :
Telefoonnummer :

Wie is uw specialist en wat is zijn/haar adres en telefoonnummer?
Naam :
Adres :
Telefoonnummer :

Vraag 3
Hieronder kunt u aankruisen ( ) voor welk type GPK (bestuurderskaart, passagierskaart of
beide) uw aanvraag is bedoeld:
een GPK bestemd voor een bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of
van een brommobiel (bestuurderskaart).
Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u:
a. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van
langdurige aard (langer dan 6 maanden), en
b. de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand
van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
een GPK bestemd voor een passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of
van een brommobiel (passagierskaart).
Hiervoor kunt u in aanmerking komen als u naast de hierboven genoemde punten a. en b. óók:
c. het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u
vervoert.
NB: Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking
voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart)! Om te bepalen of u permanent aan
een rolstoel gebonden bent is in de regel een geneeskundige beoordeling noodzakelijk.
Als u niet voldoet aan de hiervoor weergegeven criteria en toch voor een GPK in aanmerking
wenst te komen, kunt u een beroep doen op de zg. hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik
maken wanneer u ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige
beperkingen hebt, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigt.
Het moet daarbij gaan om een ernstig en in de regel uniek geval, dat bijvoorbeeld op basis van
een medisch protocol, door de keurende arts wordt beoordeeld.
Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor:
een bestuurderskaart

een passagierskaart

beide

en doet om de hierna genoemde reden(en) beroep op de hardheidsclausule:
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Let op:
Wanneer u een aanvraag hebt ingediend voor een bestuurderskaart en u bent in het bezit van
een geldig rijbewijs, dient u er rekening mee te houden dat de door u overlegde medisch
gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van de artikelen
130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van
Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het
besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.
Pasfoto’s
Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van TWEE recente identieke pasfoto’s.

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend
te zijn met het feit dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Plaats:………………………………………………..

Datum:…………..…………..……………….

Handtekening: :…………………………………………………………………………………………….
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Informatie Europese gehandicaptenparkeerkaart.
Met betrekking tot uw verzoek om een gehandicaptenparkeerkaart wordt u hierbij enige
informatie verstrekt.
Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen:
1. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten
gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van
langdurige aard (minimaal 6 maanden), waardoor zij – met de gebruikelijke
loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) – in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig
een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.
2. Passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten
gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van
langdurige aard (minimaal 6 maanden), waardoor zij – met de gebruikelijke
loophulpmiddelen (rollator, stok en prothese) – in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig
een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen en die voor het
vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. Dit
betekent dat de bestuurder van de auto steeds bij u moet blijven. Hij/zij kan u niet
even alleen laten om de auto te parkeren.
3. Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van
brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden
zijn.
4. Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van
brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige
beperkingen, anders dan een loopbeperking, hebben.
Voordat op uw verzoek een beslissing zal worden genomen, is het noodzakelijk dat er een
geneeskundige beoordeling plaats vindt. Dit is een beoordeling om vast te kunnen stellen of u
aan één van vorenstaande criteria voldoet voor het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart.
De criteria zijn opgenomen in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.
Omdat wij als gemeente zelf geen geneeskundige beoordeling kunnen uitvoeren, zal dit worden
uitgevoerd door de MO-zaak. Dit orgaan is onafhankelijk en zal u schriftelijk uitnodigen omtrent
het tijdstip van de beoordeling. De geneeskundige beoordeling zal plaatsvinden bij de MO-zaak,
Herenweg 96 (De Luifel) te Heemstede.
Voor verdere vragen of informatie kunt u zich wenden tot het:
Loket Heemstede, bezoekadres: Raadhuisplein 1, telefoonnummer: 5483040;
het loket is iedere werkdag geopend van 08.30 tot 13.00 uur en op afspraak;
e-mail: loket@heemstede.nl
Loket Bloemendaal, bezoekadres: Bloemendaalseweg 125, telefoonnummer: 5267007;
het loket is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 13.00 uur en op afspraak tussen
13.00 en 17.00 uur;
e-mail: info@wmo-loketbloemendaal.nl
Loket Bennebroek, bezoekadres: Kerklaan 6, telefoonnummer: 5845300;
het loket is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur;
e-mail: info@wmo-loketbloemendaal.nl .
Loket Vogelenzang, bezoekadres: Teylingerweg 79, telefoonnummer: 06-12837771;
het loket is geopend op woensdag van 09.00 tot 11.00 uur.
e-mail: info@wmo-loketbloemendaal.nl
Loket Halfweg (gemeentehuis) is geopend op donderdag van 15.00 tot 16.00 uur;
Loket Spaarndam (dorpshuis) is geopend op vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur;
telefoon: 06-19210289 (inspreken op voicemail)
e-mail: welzijnscoach@haarlemmerliede.nl , contactpersoon: Magne de Kreek.
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