
Toelichting aanvraag gehandicaptenparkeerkaart/plaats 
 
Bijgaand treft u aan een aanvraagformulier voor het aanvragen c.q. verlengen van een 
gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en/of een gehandicaptenparkeerplaats (GPP). U moet het 
aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen, waarna u het formulier met de benodigde 
bijlagen inlevert bij de afdeling Publiekszaken. Deze afdeling zit op de begane grond van het stadhuis.  
 
Publiekszaken werkt uitsluitend op afspraak. Maak een afspraak via www.gorinchem.nl of bel (0183) 
65 95 35. 
 
Openingstijden: 
Maandag t/m woensdag   8.30 - 17.00 uur 
Donderdag     8.30 - 19.30 uur 
Vrijdag      8.30 - 12.00 uur   
 
Er zijn twee soorten kaarten: een Bestuurderskaart en Passagierskaart. 
Bij de bestuurderskaart (B) moet de aanvrager in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en hij/zij moet 
in het bezit zijn van een eigen auto die hij/zij zelf moet kunnen besturen. De aanvrager moet ook 
voldoen aan de gestelde criteria waarbij u maar een beperkte loopafstand mag overbruggen, dit 
eventueel met behulp van de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een kruk, rollator en/of prothese. De 
loopafstand wordt bepaald door een keuringsarts (indien nodig).  
 
Bij de aanvraag van een Bestuurderskaart moet u de volgende stukken bijvoegen: 

- het volledig door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 
- een kopie van uw geldig rijbewijs 
- een recente pasfoto 

De bijbehorende legeskosten bedragen €26,90. 
 
U kunt ook een Passagierskaart (P) aanvragen. Deze kaart is bedoeld voor degene die geen auto kan 
rijden en bij het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder van 
de desbetreffende auto. U kunt dus niet zelfstandig lopen.  
 
Bij de aanvraag voor een Passagierskaart moet u de volgende stukken bijvoegen: 

- het volledig door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 
- een recente pasfoto 

De bijbehorende legeskosten bedragen €26,90. 
 
Een gecombineerde kaart (BP) is ook mogelijk. U moet dan alle stukken B en P bijvoegen.  
 
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats moet u in het bezit zijn van een 
Bestuurderskaart en een auto op eigen naam. 
 
Na ontvangst van uw aanvraagformulier gaan wij intern na of wij gebruik kunnen maken van een 
eerder gedane advisering over uw gezondheidstoestand. Is dit niet het geval dan zult u een 
uitnodiging ontvangen om op het spreekuur van de keuringsarts te verschijnen. Zodra wij de 
medische advisering hebben ontvangen, handelen wij uw aanvraag verder af. 
 

http://www.gorinchem.nl/



