
 

Individuele gehandicaptenparkeerplaats  
 
Heeft u een beperking en heeft u daardoor moeite met het lopen van meer dan 100 meter, dan heeft u in het kader 
van de Wegenverkeers-wetgeving de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Een gehandicaptenparkeerplaats maakt het mogelijk zo dicht mogelijk bij 
uw woning te parkeren. Als de grond waar de parkeerplaats moet komen eigendom van de gemeente is, dan beslist 
de gemeente over de toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken. 
 
Voorwaarden 
Een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegekend als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
1. De aanvrager heeft een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder.  

Als de aanvrager een gehandicaptenparkeerkaart als passagier heeft, wordt de aanvraag in principe niet 
toegekend, tenzij:  

− Bij de woning het stoppen op de rijbaan verboden of ongewenst is met het oog op de verkeersveiligheid of 
doorstroming van het verkeer; 

− De beperking van de passagier zodanig is dat hij/zij niet alleen gelaten mag worden, dit moet medisch 
onderbouwd worden door een arts van ons medisch adviesbureau. 

2. De aanvrager moet woonachtig zijn in Goirle of Riel. 
3. De aanvrager heeft een brommobiel of auto. Voor een recreatievoertuig wordt geen parkeerplaats toegekend. 
4. In de woonomgeving van de aanvrager is het (verkeers)technisch mogelijk een gehandicaptenparkeerplaats aan 

te leggen. 
5. De aanvrager heeft geen parkeerplaats op eigen terrein, of kan deze niet aanleggen. 
 
Legeskosten 
Er zijn legeskosten verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De hoogte van de legeskosten 
worden per kalenderjaar aangepast en kunt u vinden op de website van de gemeente Goirle. 
De betaling hiervan moet gelijk na het indienen van dit formulier gebeuren. U kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL75BNGH028.50.92.286 van de gemeente Goirle, onder vermelding van: "gpp - en uw adres".  
Of u kunt dit bedrag in het Gemeentehuis komen betalen, dan graag een kopie van dit ingevulde en ondertekende 
aanvraagformulier meenemen. U dient hiervoor een afspraak te maken door te bellen naar 013-5310610. 
 
Aanpassingen 
Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt in de praktijk meestal aangelegd door het plaatsen van het bord 
"Gehandicaptenparkeerplaats" bij een bestaande parkeerplaats. In de praktijk blijkt dit meestal goed te 
functioneren. Als u voor het in- en uitstappen (wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een rolstoel) meer ruimte 
nodig heeft, kan het parkeervak worden aangepast. Deze wens kunt u in uw situatieschets aangeven. 
 
Benodigdheden voor het indienen de aanvraag 

− Het ingevulde aanvraagformulier; 

− Kopie van de gehandicaptenparkeerkaart  

− Kopie van het geldig kentekenbewijs van het voertuig; 

− Een situatieschets van de gewenste locatie (de gewenste locatie wordt getoetst aan verkeersveiligheid kaders en 
kan niet altijd worden toegewezen, in dat geval komt de gemeente met een alternatief). 

− De betaling van de legeskosten voor de in behandeling nemen van de aanvraag. 
 
Doorlooptijd 
Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats is een verkeersbesluit noodzakelijk. Het voorbereiden van 
een verkeersbesluit duurt maximaal 4 weken. Wanneer het verkeersbesluit is genomen moet het gepubliceerd 
worden, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken gedurende 6 weken. Wanneer er geen bezwaar wordt 
ingediend zullen de werkzaamheden binnen 2 weken plaatsvinden. Indien er wel bezwaar wordt gemaakt kunnen we 
de werkzaamheden pas uitvoeren nadat de bezwaarperiode is doorlopen. 
 



Aanvraag individuele gehandicaptenparkeerplaats 
 
 

1. Gegevens Aanvrager 
Naam en voorletters   :       _ 

 Adres, Pc, Woonplaats :       _ 
Geboortedatum  : _____________________________ 
Telefoonnummer  :      _ 

 Emailadres (eventueel) :      _ 
 

2. Eigenaar grond 
Bent u huurder van Leystromen? Dan is het belangrijk om bij Leystromen na te vragen of de grond van de 
beoogde gehandicaptenparkeerplaats eigendom is van Leystromen of van de gemeente.  
Dit om te voorkomen dat u dubbele aanvraagkosten betaalt.  
- De eigenaar van mijn woning is: 

O Particulier > > u kunt deze aanvraag verder invullen 
O Leystromen, waarbij de eigenaar van de grond is: 

O Leystromen > graag uw aanvraag indienen bij Leystromen 
 O de gemeente > u kunt deze aanvraag verder invullen 

 
3. Gehandicaptenparkeerkaart 

Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart? 
O Ja > u kunt deze aanvraag verder invullen 
O  Nee > u komt helaas niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats 

 
4. Heeft u beschikking over of ruimte voor een carport, garage of parkeerplaats op eigen terrein? 

O Ja > u komt helaas niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats 
O Nee > u kunt deze aanvraag verder invullen 

 
5. Gegevens voertuig 

Kenteken  :       
 

6. Locatie parkeerplaats 

− Situatieschets bijvoegen inclusief toelichting van gewenste locatie  

− Is aanpassing of verbreding van de parkeerplaats gewenst, vanwege bijvoorbeeld rolstoelgebruik? 
O Ja 
O Nee 

 
7. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar: dat de gereserveerde parkeerplaats niet gebruikt wordt door een voertuig langer dan 6.00 meter 
en/of hoger dan 2.40 meter. 

 
Datum en Plaats  :       
 
Handtekening  :       
 
 

U kunt uw aanvraag opsturen aan: 
Gemeente Goirle, Team Zorg  
Postbus 17 
5050 AA  GOIRLE 
 
Of langsbrengen: 
Receptie Gemeentehuis Goirle, Oranjeplein 1 in Goirle  
Ter attentie van Team Zorg  


