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AANVRAAGFORM ULIER GEHAN DICAPTEN PARKEERPLAATS (GPP)
Aan:

Gemeente Weert
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Postbus 950

6000 AZ Weert
Ondergetekende,
Naam en voornamen (voluit):

Geboren op:

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer:

Burgerservicenummer:

Te

Mobiel-telefoonnummer:

Vraag

Ja/nee **
(om in aanmerking te komen voor een
gehandicaptenparkeerplaats dient u in bezit te zijn van een

I

Bent u in het bezit van een
i

nval idenparkeerkaa

rtl

gehandicaptenparkeerkaa rt)

gehandicaptenparkeerkaart?
Zo ja, wat is het nummer van de
kaart en tot welke datum is deze
geldig?

volgnr

Zo nee, neem contact op met de
afdeling WH voor het aanvragen
van een

gehandicaptenparkeerkaa rt of
download het formulier rechtstreeks

(Link)//////

Yraag 2
Wat is de aard van uw handicap en
wat/is zijn de reden(en) van uw
aanvraag?

Wat is het kenteken van uw auto?
Wat is het nummer van uw bank-of
girorekening?xx
Welke nationaliteit heeft

u?

Burgerlijke staat

x doorhalen wat niet van toepassing

Gehuwd/ongehuwd/samen wonend/inwonend/wed uwe(naar) x
rs

*x als u een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen krijgt worden deze kosten vergoed v¡a de WMO

**x onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Vraag 3
U kunt in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats een van beide onderstaande
situaties zich voordoet in uw leefomgeving. Kruis a.u.b. aan (B) welke situatie van toepassing is.

tr
tr

Er is geen eigen parkeergelegenheid in de buurt van uw woning aanwezig
Er is parkeergelegenheid maar de parkeerdruk in uw omgeving dermate hoog dat in de

buuft van uw woning parkeren niet mogelijk is.

Ondergetekende verklaaft bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld en bekend te
zijn met het feit dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistrat¡e.
Handtekening

Plaats

Stuur het volledig ingevulde formulier op naar Gemeente Weert, Postbus 95O, 6000 AZ Weeft. Na
onwangst van alle informatie wordt uw aanvraag in behandeling genomen,*'*r,.

x doorhalen wat n¡et van toepassing

*x

rs

als u een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen kr¡jgt worden deze kosten vergoed via de WMO
**x onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen,

