Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Gehandicaptenparkeerkaart
Aanvraag
Let op:
Uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt in behandeling genomen zodra de gemeente Putten dit
formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft ontvangen. Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde
bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw aanvraag om die reden wordt afgewezen. Het verstrekken van onjuiste gegevens
kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het alsnog terugvorderen van de gehandicaptenparkeerkaart.
Wanneer u een aanvraag heeft 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 overgelegde medische 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.
Na goedkeuring van uw aanvraag moet u 1 recente pasfoto overleggen. U ontvangt hierover automatisch bericht.

Aanvrager
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

U verzoekt om verstrekking van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) overeenkomstig het bepaalde in artikel 49,
eerste lid, van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Wat is de aard van uw handicap en wat is de reden van uw aanvraag?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Type gehandicaptenparkeerkaart
Welk soort kaart vraagt u aan:

 bestuurderskaart

 passagierskaart

 beide

Gegevens van uw huisarts
Voorletters

: …………..……. Voorvoegsels : .......................................................................

Achternaam

: ..........................................................................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...……

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
Gegevens van uw specialist
Voorletters

: …………..……. Voorvoegsels : .......................................................................

Achternaam

: ..........................................................................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
Vragen over de Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Is er eerder aan u een GPK verstrekt?

 ja

 nee

Door welke instantie

: ………………………………………………………………………………

Welk soort kaart

 bestuurderskaart

Nummer

: ……………………………… Vervaldatum

 passagierskaart

 beide
: ………………………..

Vraagt u een bestuurderskaart aan, stuur dan ook een kopie van een geldig rijbewijs mee.

Eventuele toelichting op uw aanvraag:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en dat u bekend bent met
het feit dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie en dat u
leges dient te betalen voor het in behandeling nemen van uw aanvraag (zie toelichting).
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Uw aanvraag bij de gemeente Putten moet binnen de wettelijke beslistermijn worden afgehandeld. Als u na de wettelijke
termijn nog geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U moet
de gemeente eerst in gebreke stellen. Dit kunt u doen door het sturen van een brief of door gebruik te maken van een
ingebrekestellingsformulier. De vertraging mag niet aan u liggen. Als u 2 weken na uw ingebrekestelling nog steeds
geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, betalen wij u een vergoeding (dwangsom).

Gehandicaptenparkeerkaart
Toelichting
Wie komt voor een GPK in aanmerking?
-

Bestuurders van voertuigen die ten gevolge van een aandoening of gebrek met de
gebruikelijke hulpmiddelen niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100
meter aan een stuk te voet te overbruggen.

-

Passagiers die met de gebruikelijke hulpmiddelen niet in staat zijn zelfstandig een afstand
van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en hierbij continu afhankelijk
zijn van de bestuurder van het voertuig.

-

Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen die ten gevolge van een aandoening of
gebrek permanent rolstoel gebonden zijn.
Leges
Op grond van de legesverordening 2019 zijn er kosten verschuldigd voor het in behandeling
nemen van de aanvraag voor de gehandicaptenparkeerkaart, maar ook bij een wijziging of een
verlenging. Deze legeskosten bedragen € 135,50 wanneer op grond van de regeling
gehandicaptenparkeerkaart een medisch advies noodzakelijk is. Als dit medisch advies niet
noodzakelijk is, bedragen de legeskosten € 67,50.
U dient deze legeskosten te betalen vòòr het in behandeling nemen van de aanvraag. De leges
zijn ook verschuldigd wanneer uw aanvraag wordt afgewezen.
Het is niet mogelijk om op voorhand aan te geven of er medisch advies noodzakelijk is en of de
kaart wel of niet wordt toegekend. U kunt zich wel vooraf laten informeren door de consulent
Wmo. Deze zijn bereikbaar via telefoonnummer (0341) 359 611.
U kunt de leges bij de kassier van de gemeente Putten betalen (contant of PIN) of het bedrag
overmaken.

