Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
1 Aanvrager
Naam en voorletters									0 man 0 vrouw
Adres
Postcode				 Plaats
Geboortedatum			

E-mail

Telefoon				 BSN

2 Overige gegevens
Bent u eerder in het bezit geweest van een gehandicaptenparkeerkaart?
Ja, uitgegeven door				

0

0

Bestuurderskaart, geldig tot

0

Passagierskaart, geldig tot

0

Nummer

Nee.

Wat is de aard van uw handicap en reden van uw aanvraag?

Wie is uw huisarts?					

Telefoonnummer huisarts

Geef aan welk type kaart u wilt:
0 Bestuurderskaart, een GPK bestemd voor de bestuurder van een motorvoertuig of een brommobiel op meer dan twee wielen.
			
Voorwaarden:
- U bent bestuurder van een voertuig;
					
- U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen,
					
zonder te pauzeren geen honderd meter lopen, óf;
					
- U zit permanent in een rolstoel
0 Passagierskaart, een GPK bestemd voor een passagier van een motorvoertuig of een brommobiel op meer dan twee wielen.
			
Voorwaarden:
- U bent als passagier continu afhankelijk van hulp van de bestuurder bij het lopen buitenshuis, én;
				
- U hebt een chronische beperking. Daardoor kunt u, zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder
					
te pauzeren geen honderd meter lopen, óf;
				
- U zit permanent in een rolstoel.
Let op: Wanneer u een aanvraag heeft ingediend voor een bestuurderskaart, dan dient u er rekening mee te houden dat de door u aangeleverde
medische gegevens er toe kunnen leiden dat er een procedure gestart wordt op grond van artikel 130-134 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit zou
kunnen betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat, na onderzoek door een specialist, u ongeschikt verklaart voor het besturen van een
motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

Datum en ondertekening
Datum
Handtekening aanvrager genoemd onder 1
Het afgedrukte formulier ondertekenen en met een recente pasfoto opsturen naar:
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
U kunt het formulier inclusief pasfoto ook inleveren op het Stadskantoor.
650

