
  
 

 

Aanvraag voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap 

 

Volledig in te vullen, te dateren en te ondertekenen voor akkoord! 

Gegevens van de aanvrager (gegevens persoon met een handicap): 

Voornaam: .......................................................................................................................................  

Familienaam: ...................................................................................................................................  

Rijksregisternummer:………………………………………………..(Zie SIS-kaart of identiteitskaart) 

Straat:…………………………………………………………………………… Huisnummer: ..............  

Postcode:……………………Gemeente: ..........................................................................................  

Telefoon/GSM:……………………………………..E-mail: ................................................................  

Kruis aan welke voorwaarden van toepassing zijn: 

 Ik beschik over een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. 

 Ik ben gedomicilieerd op het adres waar ik een voorbehouden plaats wens.  

 Ik bezit een eigen wagen. Nummerplaat:……..................... Merk en type:…………………… 

 Ik bestuur de wagen zelf of word vervoerd door iemand die bij mij inwoont. 

 Ik beschik niet over een garage of privéparking binnen 50 meter van mijn woning. 

 Ik lijd aan een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van meer dan 50%. 

 Ik heb een verminderde zelfredzaamheid inzake verplaatsingsmogelijkheden van 1 / 2 / 3* 
punten. 

* Correct aantal punten omcirkelen. U vindt dit terug op het algemeen attest van de federale overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, uitgereikt vanaf 2003. U kunt uw dossier bij de FOD ook online raadplegen. Beschikt u nog 
over een attest van voor 2003, neem dan contact op met de FOD Sociale Zekerheid. Zij kunnen u een nieuw 
bezorgen. 

Let op! Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in aanmerking genomen worden. Wanneer 
ingevulde gegevens onjuist blijken of er een wijziging in de situatie is opgetreden kan een toegekende 
parkeerplaats worden ingetrokken. 

Gelieve een kopie van uw geldige parkeerkaart voor personen met een handicap toe te voegen aan dit 
formulier. 

Datum: .............................................................................................................................................  

Handtekening: .................................................................................................................................  



  
 

 

Formulier sturen naar:  Gemeente Middelkerke 

   Afdeling Ruimte en facility - mobiliteit 

   Spermaliestraat 1 

   8430 Middelkerke 

 

Luik bestemd voor de dienst mobiliteit 

Advies:   Positief   Negatief 

Reden: .............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................   

 .........................................................................................................................................................   

Opmerkingen: ..................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Uitgevoerd door: ..............................................................................................................................  

Periode: ...........................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De 

gegevens die via dit formulier verzameld worden, dienen voor de aanleg en het beheer van je aanvraag voorbehouden 

parkeerplaats voor personen met handicap. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming 

hebben of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je 

verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Als je je toestemming hebt gegeven, dan heb je steeds het recht om je 

toestemming in te trekken. Ben je het niet eens met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je je wenden tot de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Lees de privacy policy op 

www.Middelkerke.be voor meer informatie. 

Meer informatie? 

Sofie Feys - mobiliteit - Gemeentebestuur Middelkerke -  Spermaliestraat 1 -  8430 Middelkerke 
Sofie.Feys@middelkerke.be -  059 31 30 16 
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http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.middelkerke.be/

