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De gemeente Waalwijk heeft een tweetal parkeervoorzieningen voor inwoners met een handicap.  
Dit zijn de gehandicaptenparkeerkaart en de gehandicaptenparkeerplaats. In deze folder leest u aan welke 
voorwaarden u moet voldoen en hoe u de voorzieningen aan kunt vragen.

Gehandicaptenparkeerkaart
Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? U kunt bij team WijZ van de gemeente Waalwijk een 
gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel  
Europa parkeren op parkeerplaatsen die speciaal voor gehandicapten bedoeld zijn. Het betekent echter 
niet dat u op deze plaatsen altijd gratis mag parkeren. Dat kan per gemeente verschillen. Wanneer u gratis 
mag parkeren is dat duidelijk aangegeven bij de parkeerplaats. Een gehandicaptenparkeerkaart moet altijd 
duidelijk zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst. De kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Twee soorten parkeerkaarten
Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

De voorwaarden
Voor een bestuurderskaart gelden de volgende voorwaarden:
• U woont en staat ingeschreven in de gemeente Waalwijk.
• U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk lopen.
• U heeft de gevraagde voorziening langer dan een half jaar nodig.
• U maakt gebruik van een motorvoertuig met meer dan twee wielen of een brommobiel.

Voor een passagierskaart gelden, naast de voorwaarden die gelden voor de bestuurderskaart, ook de  
volgende voorwaarden:

• U bent permanent rolstoelgebonden en/of;
• U bent tijdens het vervoer van deur tot deur permanent afhankelijk van begeleiding.

Kosten
Om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen verstrekken, moet de gemeente bij een medisch specialist 
advies opvragen. De kosten voor dit advies bedragen € 75,- en zijn altijd voor uw rekening.  
Daarnaast komen de kosten voor de parkeerkaart zelf voor uw rekening.  
Deze bedragen in 2021 € 101,10 en kunnen jaarlijks veranderen.

 

 

• een bestuurderskaart, voor als u zelf rijdt;
• een passagierskaart, voor als u met iemand meerijdt.
Beide kaarten zijn persoonsgebonden.



Bereikbaarheid team WijZ 

Team WijZ is telefonisch bereik-
baar op maandag t/m vrijdag  
 van 8.30 uur tot 12.30 uur.
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Gehandicaptenparkeerplaats
U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerplaats. U komt hiervoor in 
aanmerking, wanneer de afstand van de openbare parkeerplaatsen in uw woonomgeving naar uw woning 
te groot voor u is. Bij de gehandicaptenparkeerplaats komt een bord met het kenteken van uw auto. U 
bent dan de enige die gebruik mag maken van deze parkeerplaats.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats moet u in ieder geval beschikken over 
een gehandicaptenparkeerkaart met een geldigheidsduur van vijf jaar. Wanneer u aangeeft te willen be-
schikken over een gehandicaptenparkeerplaats, wordt er bekeken of u bij uw eigen woning kunt parkeren. 
Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een voldoende ruime oprit of een garage, komt u niet in aanmerking 
voor een gehandicaptenparkeerplaats. Indien u een parkeerplaats toegewezen krijgt, is dit in principe 
de dichtstbijzijnde openbare parkeerplaats bij uw woning. Voordat er een besluit wordt genomen, komt 
iemand van de gemeente bij u langs om de situatie ter plaatse te bekijken en  
de mogelijkheden met u te bespreken.

Aanvullende voorwaarden bezitters van een passagierskaart
Heeft u een passagierskaart dan komt u in principe niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeer-
plaats, tenzij u voldoet aan minimaal één van de volgende voorwaarden: 
• De verkeerssituatie bij de woning van de gehandicapte passagier maakt het de bestuurder onmogelijk 

om de passagier op een veilige manier naar het voertuig te begeleiden en/of te laten in/uitstappen.    
• De bestuurder kan de rolstoelgebonden passagier door zijn medische/psychische aandoening niet  

alleen laten tijdens het parkeren elders.
• Het benodigde voertuig kan vanwege de omvang onmogelijk in een normaal parkeervak geparkeerd 

worden.

Indien u meer informatie wilt over deze voorwaarden, neem dan contact op met de gemeente  
Waalwijk. 

Kosten
In 2021 zijn de kosten voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats éénmalig € 276,10.  
Wanneer een parkeerplaats verplaatst moet worden (bijvoorbeeld omdat u verhuist) zijn de kosten  
€ 101,10. Daarnaast betaalt u voor iedere nieuwe aanvraag, voor het in behandeling nemen van deze  
vergunningaanvraag, € 50,55 aan legeskosten. De genoemde kosten wijzigen jaarlijks.

Contact met de gemeente Waalwijk
U kunt een gehandicaptenparkeerkaart en een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente 
Waalwijk. Voor deze producten zijn aanvraagformulieren beschikbaar. Deze formulieren vindt u op  
www.waalwijzer.nl. U kunt de formulieren ook telefonisch aanvragen.  
 
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de 
gemeente Waalwijk. Geeft u voor de duidelijkheid even aan of u een vraag heeft over de gehandicapten- 
parkeerkaart of over de gehandicaptenparkeerplaats.

Telefoon:    0416 683 456 (van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur) 
E-mail :    info@waalwijk.nl 
Website:    www.waalwijzer.nl 
Bezoekadres:  Stadhuis gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, Waalwijk.  
     De bezoekersingang vindt u aan de Winterdijk.


