Aanvraag parkeervergunning

de Hofnar 15

voor mantelzorg

Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
tel. (040) 208 34 44
fax (040) 208 35 01
e-mail gemeente@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl

Belangrijk!
•

•

Dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Alvorens hiertoe over te gaan wordt u aangeraden eerst de toelichting op de
laatste pagina»s van dit formulier: ≈Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgvergunning?∆ (pagina 2) en ≈Nadere
informatie over de mantelzorgvergunning∆ (pagina 3) goed door te lezen.
De gegevens worden opgenomen in een registratie waarop de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing zijn.

De ondergetekende vraagt hierbij een mantelzorgvergunning aan op eigen naam zonder vermelding van kenteken.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent de aanvrager toestemming aan de gemeente Valkenswaard om de
Gemeentelijke Basisadministratie te raadplegen.

Gegevens aanvrager
(het betreft hier gegevens van «zorgbehoevende», indien iemand anders aanvraagt, is machtiging nodig, zie nadere info laatste bladzijde)

Naam/voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Sofinummer (BSN)
Telefoonnummer
Gewenste ingangsdatum vergunning
Verwachte einddatum vergunning - maximaal 2 jaar
De vergunning geeft het recht om te parkeren op een aangewezen parkeerzone/locatie.

Valkenswaard,

Handtekening aanvrager,

Indien de aanvraag is ingevuld namens de vergunningaanvrager, dan dient duidelijk aangegeven te worden waaraan de
rechtsgeldige vertegenwoordiging wordt ontleend (bijvoorbeeld een machtingsverklaring).

In te vullen
vullen door de gemeente Valkenswaard
Zorgvrager
Vergunningsgebied:
Klantnummer:
Vergunningnummer:
Datum:
Paraaf medewerker:

*) Aankruisen hetgeen van toepassing is
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Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgvergunning?
1) U ontvangt van een niet-professionele partij onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen of bekenden.
2) U woont zelfstandig, dat wil zeggen niet intramuraal. Ook wonen in een aanleunwoning wordt in dit geval gezien als
zelfstandig wonen.
Toelichting: bij intramuraal wonen wordt professionele zorg geleverd en zou mantelzorg geen hoofdaandeel mogen zijn van
de zorg.
3) U woont in een straat waarin betaald parkeren en/of belanghebbendenparkeren is ingevoerd.
Toelichting: als dit niet het geval is, kan gewoon vrij geparkeerd worden.
4) Op uw eigen terrein is onvoldoende ruimte om te parkeren voor uw mantelzorger.
Toelichting: indien dit wel het geval is, is er geen vergunning nodig.
5) De noodzaak voor mantelzorg op uw thuisadres en voor welke periode moet schriftelijk aangetoond kunnen worden door
één van onderstaande verklaringen*
- GGD Brabant Zuid-Oost, telefoonnummer 08800 31100
- Van Brederode BV, telefoonnummer 013 530 0013
- een AWBZ indicatie gesteld door Centraal Indicatie Zorg (CIZ) voor verpleging of verzorging.
6) De volgende documenten moeten worden meegestuurd voor het verkrijgen van een vergunning** zijn:
a. een kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) van de hulpvrager;
b. een recente (niet ouder dan 2 maanden) verklaring (zie onder punt 5), waaruit blijkt dat de zorgbehoevende
aangewezen is op mantelzorg in de thuissituatie en voor welke periode;
c. een volledig ingevuld aanvraagformulier;
d. indien de aanvraag is ingevuld namens de vergunningaanvrager, dan dient duidelijk aangegeven te worden waaraan de
rechtsgeldige vertegenwoordiging wordt ontleend (bijvoorbeeld een machtingsverklaring).

* De kosten van de verklaring komen voor rekening van de zorgvrager.
** Er zijn geen kosten verbonden aan de mantelzorgvergunning.
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Nadere informatie over de mantelzorgvergunning
1) De voorschriften die gelden voor een reguliere vergunning gelden ook voor de mantelzorgvergunning, zie
Parkeerverordening Valkenswaard 2007, d.i. de periode en het gebied.
2) Per adres wordt maximaal 1 mantelzorgvergunning verstrekt.
3) De vergunning is slechts geldig in het vergunningsgebied waarvoor de vergunning is afgegeven.
4) Bij structurele mantelzorg (bij een handicap die niet wijzigt/chronische ziekte, e.d.), wordt de vergunning standaard verstrekt
voor een periode van 2 jaar. Indien binnen deze periode de noodzaak tot mantelzorg eindigt, wordt de vergunning op
initiatief van de mantelzorger of zorgbehoevende ingeleverd. Bij een ongewijzigde situatie kan de vergunning zonder
hernieuwde indicatie verlengd met een periode van 2 jaar na onderzoek door consulent van de Wmo.
5) Voor tijdelijke mantelzorg wordt de vergunning voor de betreffende periode verstrekt met een maximum van 12 maanden.
Voor een nieuwe aanvraag voor tijdelijke mantelzorg dient een nieuwe indicatie te worden gesteld.
6) Per vergunning moet één aanvraagformulier worden ingevuld.

Overige aandachtspunten
1) De vergunning biedt geen garantie op een parkeerplaats!
2) Op basis van de geldende Parkeerverordening wordt een vergunning onder meer ingetrokken indien bij de aanvraag
onjuiste of onvolledige (verplichte) gegevens zijn verstrekt. Ook bij onrechtmatig gebruik kan de vergunning te allen tijde
worden ingetrokken en kan een naheffingsaanslag parkeerbelasting worden opgelegd.
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