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Persoonlijke gegevens 

 

Vul hier uw persoonlijke gegevens in. 

 

 

 

Voorletters               

Tussenvoegsels           

Naam             

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)          

Burgerservicenummer            

Nummer identificatiebewijs (geen rijbewijs)         

en vervaldatum           

Straatnaam en huisnummer           

        

             

Postcode             

Woonplaats             

Telefoonnummer overdag          

E-mail (niet verplicht)          

 

 

 

 

 

Vergeet niet de achterzijde van dit formulier in te vullen! 

 
Aanvraag 

gehandicapten- 

Parkeerplaats 2021 

  



Geef dit formulier af bij de receptie van de gemeente Oisterwijk aan De Lind 44 in Oisterwijk of 

stuur het op naar gemeente Oisterwijk t.a.v. afdeling Ruimte, antwoordnummer 12, 5060 VB in 

Oisterwijk (een postzegel is niet nodig). 
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Gegevens met betrekking tot uw aanvraag gehandicapten-

parkeerplaats 2021 

Bent u in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart?   Ja  Nee 

Zo ja: met welk nummer?          

Zo niet: Graag hiervoor een aanvraag indienen. 

 

Bent u in het bezit van een geldig rijbewijs (categorie B/C/E of AM)?  Ja  Nee 

Zo ja, nummer van het rijbewijs/certificaat        

geldig tot      ______________________________  

U dient een kopie van uw rijbewijs toe te voegen. 

Zo niet, geef dan hier de gegevens van een ander identificatiebewijs.    

Paspoort, nr.      ___________________________________ 

Identiteitskaart, nr.    ___________________________________ 

Anders, namelijk:    ___________________________________ 

nummer     ___________________________________ 

Heeft u een auto/brommobiel die u zelf kunt besturen?    Ja  Nee 

Zo ja, wat is het kenteken van deze auto/brommobiel? _______________________ 

U dient een kopie van het kentekenbewijs met de tenaamstellingsgegevens toe te voegen. 

 

Wie is uw huisarts en wat is zijn adres?  ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Bent u het laatste jaar onder behandeling geweest van een specialist? Zo ja, bij wie en  

welk ziekenhuis?    ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Geef aan waarom u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats   ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Legeskosten 

 De kosten voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats, het plaatsen van de paal 

met het verkeersbord en kentekenplaat en het verwijderen ervan bedragen: € 326,90.  

 De kosten voor het vervangen van de kentekenplaat bij wijziging van het kenteken 

bedragen € 96,65. 

 

Ondertekening 

Ik verklaar alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet dat de gegevens  

die ik verstrek, worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

Handtekening:    Datum:    Plaats: 
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