
 

  

 

Motie voor de raadsvergadering van 27 augustus 2013 

 

Agendapunt  : nvt 

 

Onderwerp : Parkeerduur en parkeerplaatsen verruimen voor houders van een 

gehandicaptenkaart. 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, d.d. 27 augustus 2013 

 

Overweging/constatering: 

Mensen met een lichamelijke handicap hebben meestal niet de mogelijkheid zich vrijelijk te 

verplaatsen te voet, per fiets of met openbaar vervoer. In dit soort situaties kunnen zij zich 

verplaatsen per auto en een gehandicaptenparkeerkaart moet zorg dragen dat zij kunnen 

parkeren op speciaal daarvoor aangewezen (gehandicapten)parkeerplaats. 

De ervaring leert dat bovengenoemde mensen vaak op een andere plaats moeten zijn dan 

waar de speciale gehandicaptenparkeerplaatsen zijn of dat deze plaatsen reeds bezet zijn. 

In dat geval moet men gebruik maken van een “ normale” parkeerplaats. De maximale 

parkeertijd is op dit moment 1 uur. Mensen in een rolstoel zijn vaak lang bezig met het uit de 

auto halen van de rolstoel en zich in de rolstoel hijsen wat af gaat van de parkeertijd én door 

de beperking heeft men meer tijd nodig om inkopen te doen en moet een extra gang naar 

de auto worden gemaakt om de parkeerschijf te verzetten. Deze weg terug is een extra 

hindernis en daardoor een inspanning die voor veel van deze mensen met een handicap te 

veel is. 

Deze motie stelt mensen, in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, in staat om ook 

op normale parkeerplaatsen gratis te parkeren. Tevens verhoogt dit de transparantie tussen 

gemeenten daar veel andere gemeenten dit voorgestelde beleid al volgen.  

Besluit: 

 

- De maximale parkeerduur voor houders van een gehandicaptenkaart te stellen op 3 

uur 

- Het parkeren van voertuigen waarin de gehandicaptenkaart zichtbaar is geplaatst 

overal toe te staan daar waar de blauwe zone van kracht is. 

-  

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

VVD fractie Schagen 

 


