Wijkteam
Wijkteam

Wijkteam Almere

De Wierden
Almere

Postadres:
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere

voor uw vragen over wonen,
werken, welzijn en zorg

Telefoon: 14 036
wijkteamsalmere.nl

Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart
Lees voor het invullen van het formulier eerst de toelichting op pagina 3.

 = aangeven wat van toepassing is.

1. Uw persoonsgegevens
Achternaam		Voorletter(s)

Geboortenaam (meisjesnaam)

Geboortedatum

Geboorteplaats						

Straat + huisnummer		

Postcode

Woonplaats

Burgerservicenummer

Almere
Vast telefoonnummer		

Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

2. Reden voor aanvraag
Wat is de reden dat u een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt?		

Wat voor beperking, ziekte of gezondheidsklachten heeft u?

U wenst in aanmerking te komen voor:

Registratienummer 20. Versienummer 20161201

Bestuurderskaart (Stuur een kopie van een geldig rijbewijs mee)
Passagierskaart
Beide

3. Huidige gehandicaptenparkeerkaart
Heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart?
Indien de vraag met ja is beantwoord
Het betreft een:

ja

nee

Bestuurderskaart

Nummer

Vervaldatum

Passagierskaart

Nummer

Vervaldatum

Beide

Nummer

Vervaldatum

Door welke gemeente is de kaart verstrekt?

Let op: vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan en heeft u al een kaart van een andere gemeente?
Stuur dan een kopie van uw huidige kaart (met het nummer duidelijk zichtbaar in beeld) en relevante
medische gegevens mee met dit formulier.
4. Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik geef toestemming aan het wijkteam om mijn gegevens te controleren,
te verwerken en vast te leggen in het registratiesysteem.

Datum

Plaats		

Handtekening

Is dit formulier ondertekend door iemand anders dan degene voor wie de gehandicaptenkaart bedoeld is?

Ja, omdat
Nee
Ondertekend door

Relatie tot aanvrager

Telefoonnummer

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
Gemeente Almere
Afdeling Sociale Wijkteams
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere
Een postzegel is niet nodig.
U kunt het formulier ook per e-mail versturen via info@almere.nl.

Toelichting op formulier
Met dit formulier kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen.
Met een gehandicaptenparkeerkaart heeft u toestemming om op een algemene gehandicaptenparkeerplaats te parkeren. Deze parkeerplaatsen bevinden zich vaak dicht bij allerlei voorzieningen.
Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt.
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.
Let op: in andere gemeenten kunnen andere regels gelden voor het gebruik van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Meer informatie hierover vindt u op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.
Criteria
De gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders is bedoeld voor inwoners met een langdurige
beperking die (met of zonder loophulpmiddelen) minder dan 100 meter zelfstandig kunnen lopen.
U komt mogelijk ook in aanmerking voor een bestuurderskaart als u andere ernstige beperkingen
heeft die een parkeerkaart rechtvaardigen. U komt mogelijk in aanmerking voor een passagierskaart als u naast bovenstaande criteria continu afhankelijk bent van de bestuurder voor vervoer van
deur tot deur.
Kosten
Doet u een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart, dan is er een medisch advies nodig.
De kosten hiervoor (€ 54,90, tarief 2017) brengen wij bij u in rekening, ook als de aanvraag wordt
afgewezen. Verder betaalt u een bedrag (leges) voor de aanschaf van de kaart zelf (€ 55,90, tarief
2017). Dit geldt ook als u een vervangende kaart nodig heeft, bijvoorbeeld na verlies of diefstal.
Heeft u een kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Dan krijgt u mogelijk een vrijstelling van de medische onderzoekskosten. Stuur een kopie van de kwijtschelding van dit jaar met het
aanvraagformulier mee. Oude kwijtscheldingen van voorgaande jaren zijn niet geldig.

Heeft u vragen? Bel dan 14 036 of stuur een bericht via www.almere.nl/contactformulier.

