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Aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda
T.a.v. wethouder H. Niezen
postbus 1086
2800 BB Gouda
Gouda, 10 juli 2018.

Betreft: Advies informatievoorziening gehandicaptenparkeerkaart

Geachte mevrouw Niezen,
Uit het coalitieakkoord 2018-2022 hebben wij begrepen dat het parkeren voor mensen met een
beperking gratis wordt. Wij zijn blij met dit besluit.
Zoals ook op andere terreinen gebruikelijk is, kijkt de GAB graag mee met de nadere uitwerking van
dit besluit in het parkeerbeleid.
Een onderwerp dat hieraan gelieerd is, is de informatievoorziening rondom het gehandicapten
parkeren.
Met de vernieuwde kaart die te vinden is op de website van de gemeente Gouda1, is het veel
duidelijker geworden waar zich de gehandicaptenparkeerplaatsen in Gouda bevinden.
Wat nog niet goed op orde is, is de informatievoorziening over de gehandicaptenparkeerkaart.
Vorig jaar heeft onderzoeksbureau Efdrie onderzocht hoe het gesteld is met de
informatievoorziening van gemeenten over de gehandicaptenparkeerkaart2.
Uit het onderzoek bleek dat het merendeel van de gemeenten de voorwaarden voor het verkrijgen
van een gehandicaptenparkeerkaarten niet duidelijk op de website communiceert.
Dit geldt ook voor de gemeente Gouda.
Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart is de minimale
tijdsduur van de loopbeperking: de bestuurder heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige
aard, waaronder men moet verstaan: ten minste zes maanden3 .
Deze voorwaarde wordt niet vermeld op de website van de gemeente Gouda.
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Omdat de kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, namelijk € 183, ook in
rekening worden gebracht als de kaart wordt afgewezen, is deze informatie uitermate belangrijk.
Advies 1: Vermeld bovenstaande voorwaarde op de betreffende informatiepagina van de
gemeentelijke website.
Advies 2: Neem ten behoeve van de volledigheid van de informatie tevens onderstaande informatie
op de website op:
- De GPK heeft een geldigheidsduur van minimaal zes maanden, met een maximum van vijf
jaar, afhankelijk van hoe lang de aanvrager voor de kaart in aanmerking komt.
- Het geneeskundig onderzoek is niet nodig als bij de gemeente of de keurende instantie
bekend is dat de aanvrager nog steeds aan de criteria voldoet.
Wat betreft dit laatste punt: Als de aanvrager vanuit een andere gemeente naar de gemeente Gouda
is verhuisd en reeds in bezit was van een gehandicaptenparkeerkaart, dient het opvragen van de
gegevens van de aanvrager bij de andere gemeente (uiteraard met toestemming van de aanvrager)
afdoende te zijn om de kaart te kunnen verstrekken.
Advies 3: Zorg voor een warme overdracht van de gehandicaptenparkeerkaart in geval van
verhuizing.
Tot slot is van belang dat de medewerker in geval van telefonisch contact of mailcontact, op de
hoogte is van de voorwaarden van de gehandicaptenparkeerkaart en een advies op maat kan geven.
Advies 4: Zorg dat de communicatie via de mail of telefoon in orde is.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking,

M. van Lookeren
Voorzitter
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