Toelichting aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
Wettelijke criteria afgifte gehandicaptenparkeerkaarten
Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen
a. bestuurders van voertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen,
die door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben
van langdurige aard, waardoor zij -met de gebruikelijke loophulpmiddelen- in
redelijkheid niet meer in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100
meter aan een stuk lopend te overbruggen
b. passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van
brommobielen, die door een aandoening of gebrek een aantoonbare
langdurige loopbeperking hebben waardoor zij – met de gebruikelijke
loophulpmiddelen- in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand
van meer dan 100 meter aan een stuk lopend te overbruggen en die voor
het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de
bestuurder
c. bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en
van brommobielen, die door een aandoening of gebrek permanent
rolstoel gebonden zijn
d. bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en
van brommobielen, andere dan bedoeld onder a en b, die door een
aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen, anders dan
loopbeperkingen hebben
e. het bestuur van instellingen voor personeel belast met het vervoer van
bewoners die voldoen aan de criteria onder b, c en d
Geneeskundig onderzoek
Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven zonder een geneeskundig
onderzoek naar de handicap van de aanvrager. Het geneeskundig onderzoek wordt
verricht door MedTadvies.
Een geneeskundig onderzoek kan achterwege gelaten worden als:
a. de aanvrager eerder een gehandicaptenparkeerkaart heeft gehad en de
keurende instantie op basis van een medisch dossier vindt dat de aanvrager
nog steeds voldoet aan de hierboven omschreven criteria. Zijn er geen
medische gegevens beschikbaar dan is het voor een snelle afhandeling van
de aanvraag noodzakelijk dat u op het spreekuur komt. Vraagt u zelf de
medische gegevens op dan kan MedTadvies bij voldoende overtuigende
informatie (zie wettelijke criteria) de aanvraag schriftelijk afhandelen. Aan
deze schriftelijke procedure zijn ook ‘keuringskosten’ verbonden

b. een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt in verband met een
kortstondig verblijf. Een geneeskundig onderzoek wordt achterwege gelaten
als een gehandicaptenparkeerkaart is aangevraagd door het bestuur van een
instelling
Procedure gehandicaptenparkeerkaart
De procedure voor de gehandicaptenparkeerkaart is als volgt:
a. u vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan met het ‘aanvraagformulier
gehandicaptenparkeerkaart’ en daarbij een pasfoto met uw naam op de
achterkant
b. u ontvangt een brief over het betalen van de leges en de kosten voor het
geneeskundig onderzoek door MedTadvies
c. u betaalt de leges en de kosten voor het geneeskundig onderzoek
d. er wordt een afspraak gemaakt voor het geneeskundig onderzoek. Hiervoor
ontvangt u een uitnodiging
e. bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? U geeft dit minimaal 24 uur
van tevoren door via 035 - 5112540. Wanneer u meerdere keren niet op een
afspraak verschenen bent brengen wij u € 55,20 in rekening
f. het geneeskundig onderzoek wordt gedaan in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein
2 te Doorn. Parkeren kan in de ondergrondse parkeergarage aan de
achterkant van het Cultuurhuis
g. wanneer de gehandicaptenparkeerkaart toegekend wordt, krijgt u hiervan
telefonisch en / of schriftelijk bericht
h. u haalt de gehandicaptenparkeerkaart, vanwege de ondertekening, af bij de
afdeling burgerzaken in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn
Als het geneeskundig onderzoek achterwege gelaten wordt (zie voorwaarden onder
het stukje ‘geneeskundig onderzoek’) zijn de stappen d, e en f niet van toepassing
en worden alleen leges in rekening gebracht.
Kosten met betrekking tot een gehandicaptenparkeerkaart
De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart zijn € 39,62. Hierbij komen de kosten van het
geneeskundige onderzoek door MedTadvies van € 75,60. Het totaalbedrag is
€ 115,22. Hiervoor krijgt u een acceptgiro thuisgestuurd.
Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum
van de gemeente. Zij zijn bereikbaar via (0343) 56 56 00.
De afhandeling kan na ontvangst van uw aanvraag 8 weken duren. Let er
op dat u tenminste twee maanden voor het verlopen van uw kaart een
nieuwe aanvraag doet.
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