Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)
Regeling gehandicaptenparkeerkaart
Criteria voor de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten:
1. Voor de gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen:
a) Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en brommobielen, die ten gevolge
van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard,
waardoor zij- met de gebruikelijke loophulpmiddelen- in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig
een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
b) Passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard,
waardoor zij- met de gebruikelijke loophulpmiddelen- in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig
een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder. U kunt niet alleen
gelaten worden, er moet sprake zijn van bijvoorbeeld dwaling, verwardheid, dementie…
c) Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden zijn.
d) Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en brommobielen,
andere dan bedoeld onder a en b, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare
ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen hebben.
e) Het bestuur van instellingen ten behoeve van het personeel belast met het vervoer van bewoners die voldoen aan de criteria onder b, c of d.
2. Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven of het een gehandicapte bestuurder betreft en een hoofdletter P of het een gehandicapte passagier betreft. Een
combinatie van beide is mogelijk. Een gehandicaptenparkeerkaart, bestemd voor een instelling
als bedoeld in punt 1, onderdeel e, wordt aangeduid met een hoofdletter I.
3. De afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart geschiedt niet elektronisch.
Een parkeerkaart wordt alleen verstrekt als er sprake is van een (loop)beperking van langdurige
aard, dat wil zeggen dat er tenminste gedurende een half jaar sprake moet zijn van de beperking. In
de regeling is wel de mogelijkheid opgenomen om uitzonderingen mogelijk te maken. De beoordeling hiervan is echter volledig voorbehouden aan de keuringsarts.
Legeskosten
De legeskosten bedragen het op dat moment geldend tarief voor het in behandeling nemen van een
aanvraag of vervanging van de kaart. Betaling moet plaatsvinden voordat het verzoek in behandeling
wordt genomen. Er vindt geen restitutie plaats.
Medische keuring
Bij de aanvraag van de parkeerkaart en bij iedere verlenging vindt er meestal een medische keuring
plaats. Dit betekent dat u tijdig een verlenging van uw parkeerkaart moet aanvragen. Wij adviseren u om twee maanden voordat de oude kaart verlopen is een nieuwe kaart aan te vragen. De
medische keuring kan namelijk niet direct worden uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat u zelf
de vervaldatum van uw parkeerkaart in de gaten houdt.
Hoe aanvragen
De gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij de balie van het KCC van de gemeente Bladel.
Wij werken op afspraak. U kunt deze afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 0497-361636
of via de website www.bladel.nl
De balie van het KCC is geopend op maandag en woensdag van 9.00 tot 19.00 uur en op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00.

