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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS VOOR
PERSONEN MET EEN BEPERKING
KOMT U IN AANMERKING?
U komt in aanmerking als u aan ALLE onderstaande voorwaarden voldoet:
 Ik ben zelf een persoon met een beperking.
OF ik doe de aanvraag voor een inwonend persoon met een beperking.
 Ik heb een “Gehandicaptenparkeerkaart” van de FOD Sociale Zaken.
 Ik heb een “Algemeen attest” uitgereikt door de FOD Sociale Zaken. Op
dit attest staat dat ik:


een vermindering heb van de zelfredzaamheid van minstens 12
punten of een ongeschiktheid van min. 80%.



ÉN dat ik een vermindering van de zelfredzaamheid heb inzake
verplaatsingsmogelijkheden van minstens 2 punten.

 Als persoon met een beperking bestuur ik zelf het voertuig, het
voertuig staat ingeschreven op mijn naam.
OF ik ben passagier bij een inwonend persoon (i.g.v. minderjarige of u
heeft geen rijbewijs).
INDIEN JA:
Zie procedure op de achterzijde!
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INDIEN NEE: WIST U DAT …
Personen met een beperking kunnen in Aalst :
 Iedere gereserveerde parkeerplaats voor personen met een handicap
gebruiken mits rechtmatig gebruik van de parkeerkaart. Deze plaatsen
zijn immers nooit geprivatiseerd.
 Onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (vb.
zone met parkeerduurbeperking, blauwe zone, …).
 Gratis onbeperkt parkeren in een betalende zone.
PARKEERKAARTEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP MOGEN
ENKEL GEBRUIKT WORDEN INDIEN DE PERSOON MET EEN BEPERKING
ZELF BESTUURDER IS OF ZELF AANWEZIG IS IN HET VOERTUIG.
BIJ ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN DE PARKEERKAART KAN DE POLITIE
DE PARKEERKAART INTREKKEN.
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PROCEDURE TOT HET INSTELLEN VAN EEN VOORBEHOUDEN
PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING
U VERZAMELT VOLGENDE DOCUMENTEN:
 Een VOLLEDIG en duidelijk ingevuld aanvraagdocument.
 Een kopie van de PARKEERKAART, voor- en achterzijde.
 Een kopie van het VOLLEDIGE ALGEMEEN ATTEST
Beiden worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal voor
Personen met een Handicap.

 Een kopie van het inschrijvingsdocument (DIV) van het voertuig op naam van
de persoon met een beperking.
 Een kopie van het rijbewijs van de persoon met een beperking.
Indien de aanvrager minderjarig is of de persoon met een beperking heeft geen rijbewijs:
een kopie van het rijbewijs van de persoon die bij hem/haar inwoont en fungeert als
chauffeur.

U DIENT DEZE IN OP VOLGEND ADRES:
Administratief Centrum – Werf 9 – 9300 Aalst
Themabalie Leefomgeving en Mobiliteit
DOSSIERBEHANDELING:


Indien de persoon met een beperking voldoet aan bovenvermelde criteria
wordt, op basis van de verstrekte gegevens, gecontroleerd wat de
verminderde mobiliteit van de betrokken persoon inhoudt. Dit gebeurt
mogelijk ook via een huisbezoek dat gecombineerd wordt met een onderzoek
op het terrein door onze dienst. Bij het terreinbezoek wordt o.a. nagegaan of
het instellen ervan verkeerstechnisch mogelijk is.



Op basis van de ingediende documenten, het huisbezoek en/of het
verkeerstechnisch onderzoek op het terrein, wordt beslist of een
voorbehouden parkeerplaats voor personen met een beperking kan ingesteld
worden.



Als er een voorbehouden parkeerplaats komt, zorgt de dienst mobiliteit en
openbare werken voor een werkopdracht aan het Team Signalisatie en Wegen
die dit opnemen in hun planning.



Het instellen van een voorbehouden parkeerplaats vraagt enige voorbereiding
door het Team Signalisatie en Wegen en hangt ook af van de
weersomstandigheden. Om die reden neemt het doorlopen van de volledige
procedure ongeveer 3 tot 6 maanden in beslag.

OPGELET !
De stad Aalst toetst alle aanvragen af op basis van objectieve criteria en de
invloed van deze inrichting op de aanwezige parkeerplaatsen op het openbaar
domein. Om die reden is de vraag tot inrichting van een voorbehouden
parkeerplaats voor personen met een beperking een gunst en geen recht!

