Gehandicaptenparkeerplaats
Gebruiksaanwijzing en kentekenwijziging
Voor de gehandicaptenparkeerplaats gelden de volgende regels
1. De gehandicaptenparkeerplaats wordt, voorzien van een kruisvak, aangeduid met verkeersbord E6, waaronder een
onderbord met kenteken is aangebracht; op de gehandicaptenparkeerplaats mag alleen worden geparkeerd door
het motorvoertuig waarvan het kenteken op het onderbord staat vermeld;
2. U bent verplicht de afdeling Vergunningen van de gemeente Utrecht schriftelijk te informeren over:
a. verandering van het kenteken van het motorvoertuig;
b. verandering van het woonadres en/of het werk-/studieadres;
c. verandering van het woonadres bestuurder van de auto;
d. het niet meer gebruik maken van de gehandicaptenparkeerplaats.
3. Een gehandicaptenparkeerplaats verliest zijn geldigheid:
a. door het verstrijken van de geldigheidsduur;
b. door het onbevoegd daarin aanbrengen van wijzigingen op het onderbord vermelde kenteken;
c. door het overlijden van de houder en/of de bestuurder;
d. indien de houder van een gehandicaptenparkeerplaats gebruik laat maken anders dan
voor het parkeren verband houdende met het motorvervoer van hemzelf, dan wel voor het vervoer van
bewoners van de instelling waaraan de gehandicaptenparkeerplaats is verstrekt;
e. indien de plaats is afgegeven op grond van door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de plaats niet
zou zijn afgegeven als de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag bekend zou zijn geweest;
f. door ongeldigverklaring.
4. Wanneer langer dan één maand géén of nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van de
gehandicaptenparkeerplaats dan dient dat te worden doorgegeven aan de afdeling Vergunningen, zodat in die
gevallen het bij de plaats behorende bord (tijdelijk) kan worden verwijderd. Vindt deze melding niet plaats dan
kan dat leiden tot definitieve verwijdering van de gehandicaptenparkeerplaats.
5. Aan aanwijzingen van politie en andere daartoe door B&W aangewezen ambtenaren dient onmiddellijk gevolg te
worden gegeven.

Kentekenwijziging:
Tijdelijk een andere auto (of brommobiel)
Wanneer u voor de periode van maximaal 5 dagen een ander motorvoertuig heeft (bijvoorbeeld in verband met een
reparatie van uw motorvoertuig) neemt u contact op met de afdeling Vergunningen (tel. 14 030).
U geeft dan door:
- de straat waar uw gehandicaptenparkeerplaats ligt,
- kenteken van het vervangende motorvoertuig.
Langdurig of permanent een andere auto (of brommobiel)
Wijzig uw kenteken dan online via www.utrecht.nl/kentekenwijzigingplaats of maak een balieafspraak maken
via www.utrecht.nl/afspraak of telefoonnummer 14 030. Op uw afspraak neemt u dan mee:
- Uw geldige legitimatiebewijs.
- De betaling voor het vervangen van het onderbord (€ 55,60). U kunt alleen pinnen!
- Het kentekenbewijs deel I B (het tenaamstellingsgedeelte).
- Kenteken op naam van uw partner: u neemt een samenlevingscontract mee als u niet getrouwd bent of een geen
geregistreerd partnerschap hebt.
- Kenteken op naam huisgenoot: dit mag alleen als u een passagiersplaats heeft.
- Kenteken op naam van een leasemaatschappij: u neemt mee, een verklaring van de kentekenhouder die
vermeldt staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij), waarin staat dat u de berijder bent van het voertuig
met opgegeven kenteken.
- Kenteken op naam van een bedrijf: u neemt mee, een verklaring van de kentekenhouder die vermeldt staat op
kenteken deel 1B (het bedrijf), waarin staat dat u de berijder bent van het voertuig met opgegeven kenteken.

Bezoek Stadskantoor
Voor alle handelingen moet u (de kaarthouder) die een afspraak maakt zich legitimeren (geldig rijbewijs,
paspoort of identiteitsbewijs). Maak een afspraak via www.utrecht.nl/afspraak of bel 14 030.
Als u iemand wilt machtigen, moet het volgende worden meegenomen:
- Schriftelijke machtiging van uzelf.
- Geldig legitimatiebewijs van uzelf (of kopie ervan).
- Geldig legitimatiebewijs van degene die wordt gemachtigd.
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