
 

 
 
 
 
 
 
 

Infoblad gehandicaptenparkeerplaats 

Beschrijving 
Binnen de bebouwde kom bestaat de mogelijkheid om parkeerplaatsen aan te leggen 
voor mensen met een functiebeperking. Een dergelijke parkeerplaats wordt aangeduid 
door middel van een verkeersbord met het opschrift "parkeerplaats gehandicapten". Op 
een onderbord wordt het kenteken van de auto vermeld, waarvoor de 
gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd. 
 
Voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats dient u in het bezit te zijn van een 
gehandicaptenparkeerkaart. (bestuurderskaart, passagierskaart). Hiervoor dient een 
medische keuring plaats te vinden. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft regels 
vastgesteld aan de hand waarvan de medische keuring plaatsvindt. Mede op basis van de 
uitslag van het medische onderzoek beslist het gemeentebestuur of u in aanmerking komt 
voor een gehandicaptenparkeerplaats. 
Als u reeds in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart hoeft er geen medische 
keuring meer plaats te vinden. 
 
Bij beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of er geen andere geschikte 
mogelijkheden zijn om uw voertuig te parkeren. Daarnaast moet de aanleg van de 
invalidenparkeerplaats verkeerstechnisch realiseerbaar zijn. 
 
Een gehandicaptenparkeerplaats kan aangelegd worden bij de eigen woning en / of bij het 
werkadres. In het laatste geval dient de u op het aanvraagformulier aan te geven op welke 
dagen en op welke tijden u bij het werkadres parkeert. 

Aanvraag/bestel procedure 
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats kunt u een schriftelijke 
aanvraag indienen bij de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC GOES. U kunt 
hiervoor gebruik maken van het formulier: 'Aanvraag reservering 
gehandicaptenparkeerplaats'. 

Meenemen/Opsturen 
- Aanvraagformulier. 
- Kopie van de gehandicaptenparkeerkaart. 
- Kopie van het kentekenbewijs (tenaamstellingsbewijs). 
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs. 

Kosten 
Vóór een gehandicaptenparkeerplaats aangelegd kan worden moet er een 
(verkeers)besluit genomen worden, waarvoor € 40,15 in rekening wordt gebracht. 

Afhandeltijd 
8 weken. 

Wetgeving 
Wegenverkeerswetgeving. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Aanvraag reservering gehandicaptenparkeerplaats 
Formulier toesturen aan: Gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes 

1. Gegevens van de aanvrager 
Naam :  

Straat en huisnummer :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

E-mailadres :  

2. Gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen 
Is aan u al eerder een gehandicaptenparkeerkaart verstrekt: 

 Ja, nummer: 

 Nee, dan dient u eerst een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. 
Zo ja, wanneer: 
 

Door welke instantie: 
 

Tot wanneer is deze kaart geldig: 
 

Rijdt u zelf: 
 

Wat is het kenteken van de auto waarvoor u een parkeerplaats aanvraagt: 
 

Is de auto uw eigendom:  Ja  Nee 
Vraagt u de plaats aan bij uw:  Woning  Werkadres 
Indien bij uw werkadres, welke dagen: 
 

 
En welke tijdstippen: 
 

3. Opmerkingen en eventuele toelichting 
 
 
 

4. Datum en handtekening aanvrager 
Datum 
 

 
Handtekening 
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