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Geacht College, 

Uw ambtenaar, mevrouw Steijsiger, heeft ons gevraagd de regeling parkeervoorzieningen te 

reviewen en eventueel te voorzien van een advies. Graag komen wij aan haar verzoek tegemoet.  

Wij hebben de regeling doorgenomen. In de bijgevoegde versie van de regeling hebben wij een 

aantal opmerkingen en vragen geplaatst. Wij stellen het op prijs dat deze feedback wordt verwerkt 

om te komen tot een definitief voorstel van aanpassing van de regeling. 

Verder adviseren wij de volgende punten mee te nemen in de regeling. 

- Extra criteria ter bevordering van veilig gebruik van de gehandicaptenparkeerplaats. 

Bij de criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (pag. 9) staat vermeld dat de verkeersveiligheid 

en doelmatig gebruik van de weg niet mag worden verstoord door de aanleg van een 

gehandicaptenparkeerplaats. Aanvullend op de strekking van dit criterium adviseren wij u een 

criterium op te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid en veiligheid van de gebruiker van 

de gehandicaptenparkeerplaats. Namelijk dat de gehandicaptenparkeerplaats zodanige afmetingen 

kent en zodanig wordt gesitueerd dat de gebruiker veilig in en uit de auto kan komen. Dit betekent 

extra ruimte in de lengte van de parkeerplaats zodat de gebruiker van een rolstoelbus veilig kan ‘in -

en uitstappen’ via de achterzijde van de bus. En daarbij niet op de openbare weg, dan wel anderszins 

in een onveilige of ongemakkelijke situatie terechtkomt. Tevens dient de 

gehandicaptenparkeerplaats voldoende breed te zijn voor degene die meer ruimte nodig heeft bij 

het in -en uitstappen omdat hij/zij de transitie maakt naar en van een rolstoel of ander 

mobiliteitshulpmiddel. Dan wel geholpen moet worden bij het in -en uitstappen. Ook dit moet veilig 

kunnen zonder (deels) op de openbare weg uit te komen. 

- Betrek bij de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats de inwoner(s) die er gebruik van 

gaat(n) maken. 

Wij adviseren u voor de aanleg van algemene en kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen 

gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Laat standaard zijn dat de inwoner(s) die gebruik 

gaat(n) maken van de gehandicaptenparkeerplaats concreet wordt(worden) gevraagd om advies 

voor de realisatie van de parkeerplaats. De inbreng van ervaringsdeskundigen vooraf bevordert ons 
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inziens het gebruikersgemak en de veiligheid van de gehandicaptenparkeerplaats. Tevens voorkomt 

het eventuele extra kosten achteraf omdat een parkeerplaats moet worden aangepast.  

- Realisatie van gehele gehandicaptenparkeerplaats inclusief een onderbord met kenteken. 

In de regeling wordt gesproken over legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag 

voor een gehandicaptenparkeerkaart, het vervaardigen van de kaart en de medische advisering. 

Echter wordt er niet gesproken over leges voor de aanvraag en realisatie ven een 

gehandicaptenparkeerplaats. Hoewel op de website momenteel wel vermeld staat dat voor de 

aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats leges verschuldigd zijn. Vandaar dat wij ons afvragen 

of dit een hiaat in de regeling is. 

Ervan uitgaande dat er leges verschuldigd zijn voor de aanvraag en realisatie van een 

gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, adviseren wij u dat u daarvoor de hele inrichting en 

realisatie van de parkeerplaats regelt. Momenteel staat in de regeling dat de betrokkene zelf het 

onderbord met kenteken moet regelen. Wij raden dat af en adviseren u de hele 

gehandicaptenparkeerplaats inclusief de benodigde (verkeers)borden te realiseren. Belast daar niet 

de betrokken inwoner mee. 

 

Afsluitend vragen wij aandacht voor de hoogte van de leges. De leges bedragen nu € 41,- en € 87,05 

voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart resp. aanvraag van een 

gehandicaptenparkeerplaats. Wij willen u vragen dat de bedragen in dezelfde orde van grootte 

blijven en niet verder oplopen. 

Tot zover onze input en adviezen. Wij vernemen graag van u hoe u deze verwerkt in de regeling 

parkeervoorzieningen. 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem, 

 

Leny van Luling, voorzitter     Liset van Steenbrugge, secretaris 

 

 

 

 

Bijlage:  Regeling parkeervoorzieningen met opmerkingen/vragen adviesraad 


