Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.
Lees de toelichting op de achterzijde van dit formulier
1 Uw gegevens
Achternaam en Voorna(a)m(en)
Geboortedatum en ‐gemeente
Adres
Postcode

woonplaats

Telefoonnummer
Burgerservicenummer
Soort ID‐bewijs

Geldig tot

2 Aanvraag
2.1 Hebt u eerder een GPK gehad?

O Ja, maar deze is (bijna) verlopen
O Ja, maar deze is vermist
O Nee

(ga verder naar vraag 2.2)
(ga verder naar vraag 2.2)
(ga verder naar vraag 3)

2.2 Vul de gegevens in van de GPK die als laatste aan u verstrekt is:
Datum uitgifte

Vervaldatum

Verstrekt door
Nummer GPK
3 Soort gehandicaptenparkeerkaart
Welke soort gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan?

O (B) bestuurder
O (P) passagier
O (B/P) zowel bestuurder als passagier
O (I) zorginstelling (niet natuurlijk persoon)

> Rijbewijs meenemen bij inleveren aanvraag GPK.
> Rijbewijs meenemen bij inleveren aanvraag GPK.

4 Situatieomschrijving
Geef een korte omschrijving van uw beperking

5 Huisarts
Vul de gegevens van uw huisarts in.
Naam
Adres
Postcode en plaats
6 Afhaallocatie
Waar wilt u de invalidenparkeerkaart ophalen als de gemeente positief beschikt op uw verzoek?

O Gemeentehuis Joure

O Servicepunt Balk

O Servicepunt Lemmer

7 Ondertekening
Plaats
Datum

Handtekening

Toelichting aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Toelichting bij vraag 3:
Criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart (volgens het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BabW) en de
Regeling gehandicaptenparkeerkaart:
(B) Bestuurder:
U hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (meer dan 6 maanden), waardoor u, ook met gebruikelijke loophulpmid‐
delen (stok, krukken, rollator of iets dergelijks), in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan
één stuk te voet te overbruggen.
(P) Passagier:
U hebt een aantoonbare loopbeperking zoals geldt voor een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder. Daarnaast bent u voor
het vervoer van deur tot deur (dus van deur naar auto en van auto naar deur) continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder van
het voertuig waarin u meerijdt. En u op de plaats van bestemming niet alleen kan wachten totdat de bestuurder van het voertuig na
het wegzetten van het voertuig u komt ophalen.
(B/P) Bestuurder en Passagier:
Als u permanent afhankelijk bent van een rolstoel komt u in aanmerking voor een combinatie van beide kaarten. En u op de plaats van
bestemming niet alleen kan wachten totdat de bestuurder van het voertuig na het wegzetten van het voertuig u komt ophalen.
(I) Bewoner zorginstelling
Parkeerkaart ten behoeve van een zorginstelling (niet natuurlijk persoon)
Wat moet u bij uw aanvraag meenemen:
1 Geldig legitimatiebewijs;
2 Recente pasfoto;
3 Eventueel: geldig rijbewijs (zie vraag 3).
4 Eventueel: Uw huidige gehandicaptenparkeerkaart
U moet uw aanvraag persoonlijk inleveren op één van de volgende locaties:
l Gemeentehuis Joure, Herema State 1;
l Servicepunt Balk, Dubbelstraat 1;
l Servicepunt Lemmer, Vissersburen 88.

De legeskosten en eventuele keuringskosten* moeten meteen bij de aanvraag voldaan worden.
* eerste aanvraag
* verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart die voor minder dan 5 jaar is verstrekt
* verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart waarvan de vervaldatum langer dan 1 jaar is geleden
* verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij de soort kaart wijzigt van een (B) bestuurder naar een (P) passagier
of een B/P kaart

