
 

 

 

 

 

 

Formulier aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 

 
U komt voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking wanneer: 

- U in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig; 
- U in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders; 
- U geen eigen parkeerplaats heeft, zoals een oprit, carport of garage  
- U geen gebruik kunt maken van parkeerplaatsen op het “eigen terrein” van uw 

(appartementen)complex.  

Aan de hand van uw situatie bepaalt uw gemeente of een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken bij uw woning al dan niet wordt aangelegd. Aan het realiseren van een 
gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg bij uw woning zijn geen kosten verbonden.  

Achternaam aanvrager 
(geboortenaam) 

 

Voorletters  
 
 

Straatnaam en 
huisnummer 

 
 

Postcode en woonplaats  
 
 

BSN nummer aanvrager 
 
 

Telefoonnummer 
aanvrager 

 

E-mailadres aanvrager  
 
 

Kenteken voertuig 
aanvrager 

 

Ik heb een gehandicapten-
parkeerkaart 

Ja / Nee                              (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Ondertekening: 

Hierbij verklaar ik dat parkeren op eigen terrein niet mogelijk is**. 

 

Datum en plaats:      

 

 

 

 

Handtekening aanvrager: 

 

 

 

 

 

 

** Zie achterzijde van het formulier voor een lijst met parkeerterreinen, die op eigen terrein 

liggen en waar de gemeente dus geen parkeerplaats op kenteken aanlegt. 

  



 

 

 

 

 

Parkeerterreinen in Huizen op eigen terrein  
 

Adres (op alfabet)    Omschrijving locatie 

Akkerweg 57 t/m 121    (Aanleunwoningen) de Bolder 

Archipelplein 1 t/m 56    Seniorenappartementen Archipelplein 

Burgemeester Fonteinlaan 1 t/m 16  Appartementen Fonteinpark 

Golfstroom 4 t/m 182 (even nrs)  Appartementen 

Gooierserf  2 t/m 120 (even nrs)  De Marke-de Meenthoek 

Graaf Wichman 11 t/m 169 (oneven nrs) De Marke-de Meenthoek 

Havenstraat 2/2A/2B    Woningen Phoenix 

Huizermaatweg 2 t/m 48D (even nrs) Diverse appartementencomplexen 

Huizermaatweg 52 t/m 206 (even nrs) Deel appartementen heeft eigen parkeerplaats 

Huizermaatweg 300 t/m 316 (even nrs) Deel appartementen heeft eigen parkeerplaats 

Huizermaatweg 340 t/m 344D  Appartementencomplex 

Huizermaatweg 510 t/m 546   Appartementencomplex 

IJsbaankade 1 t/m 193 (oneven nrs)  Appartementen 

IJsselmeerstraat 16 t/m 76 (even nrs) Appartementen 

Jan Steenlaan 24 t/m 64 (even nrs)  Aanleunwoningen bij Amaris voor Anker 

Keucheniushof (alle nrs)   Woningen en appartementen 

Labradorstroom (alle nrs)   Hotel en appartementen 

Loefzij 6 t/m 84    Appartementen 

Monnickskamp 26 t/m 282   De Rustmaat 

Oranje Nassauplein (alle nrs)  (aanleun)woningen Amaris voor Anker 

Phohistraat 2 t/m 112    Phohiflat bij winkelcentrum Phohi 

Plein 2000 alle nrs.    Appartementen Plein 2000 

De Regentesse (alle nrs)   Appartementen 

Savornin Lohmanlaan 1 t/m 39B (oneven) Aanleunwoningen Amaris voor Anker 

Rijnland 8 t/m 22    Appartementen 

de Ruyterstraat 20    Aanleunwoningen bij kleinschalige woonvorm 

Trompstaat 4 t/m 12    Appartementen 

Vooronder 1 t/m 51    Appartementen 

 

 


