Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats
Waarom dit formulier?
Bent u lichamelijk beperkt en kunt u
uw auto niet altijd voor uw deur
parkeren? Dien dan met dit
formulier bij de gemeente een
aanvraag voor een eigen
gehandicaptenparkeerplaats in.

Ruimte voor gemeentestempel

Aanvraag indienen bij
Vragen?
Kijk op www.aalten.nl of bel met
(0543) 49 33 33. U kunt ook een
e-mail sturen: gemeente@aalten.nl.

1

Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC Aalten

Gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum en -plaats
Burger Service Nummer
Rekeningnummer/IBAN
Telefoonnummer

2
2.1

06 -

Gegevens ten behoeve van de aanvraag
Werd u eerder een gehandicaptenparkeerplaats verstrekt?
Zo ja, datum en nummer?

 ja

 nee

 ja

 nee

nummer

Op welk adres?
2.2

Bezit u een gehandicaptenparkeerkaart?
Zo ja, datum en nummer
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nummer
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2.3

Bent u in het bezit van één of meer gemeentelijk geldende parkeerverbodontheffing(en)?

 ja



nee

Zo ja, datum(s)
Nummer(s)
Gemeente van afgifte
2.4

Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs?
Zo ja, nummer van rijbewijs

2.5

 paspoort

 nee

 ja

 nee

geldig tot

Zo nee, bent u dan in het bezit van een geldig legitimatiebewijs?
Zo ja, is dit een

 ja

 identiteitskaart

nr.

 ja

Kunt u beschikken over een auto die u zelf kunt besturen?



nee

Zo ja, wat is het kenteken van deze auto?
2.6
2.7

2.8

Gebruikt u een invalidenvoertuig dat u zelf kunt besturen en dat uitsluitend bestemd is voor
buitenshuis?

 ja

Bent u voor verplaatsing buitenshuis aangewezen op vervoer per auto /
gehandicaptenvoertuig?

 ja



nee



nee

Wat is de naam van uw huisarts?
Telefoonnummer

2.9

Wat is de maximale afstand die u zelfstandig kunt overbruggen?

2.10

Overige opmerkingen (omschrijving handicap)

3

meter

Ondertekening
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

Handtekening

Datum
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