Wat kan en mag met een gehandicaptenparkeerkaart?
Algemeen geldende regels in Nederland in het kort:
-

-

parkeren bij een bord gehandicaptenparkeerplaats : dit zijn de
parkeerplaatsen waar u mag parkeren als u de
gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto legt.
Als onder het bord een kenteken staat of een beschrijving van
een bepaald voertuig (bijvoorbeeld brommobiel) dan mag u hier
niet parkeren (tenzij het uw kenteken is of uw voertuig in de
bedoelde categorie valt).
Parkeren in een blauwe zone (ofwel parkeerschijfzone): hier
mag u binnen en buiten de vakken parkeren zonder
tijdslimiet. U hoeft uw parkeerschijf niet te gebruiken als u de
gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar in de auto
legt.

-

Parkeren in een (woon)erf : hier mag u binnen en buiten de
vakken parkeren, met gebruik making van de parkeerschijf
voor maximaal drie uren.

-

Parkeren bij een parkeerverbod of in een
parkeerverbodszone: hier mag u maximaal drie
uren parkeren buiten de voor parkeren
bestemde vakken, wanneer u gebruik maakt
van uw gehandicaptenparkeerkaart en de
parkeerschijf.

-

Parkeren op plaatsen gereserveerd voor vergunninghouders
is niet toegestaan met uw gehandicaptenparkeerkaart

-

Wanneer betaald parkeren geldt, moet u hier, ook met een
gehandicaptenparkeerkaart, betalen voor parkeren, tenzij is aangegeven dat
het parkeren gratis is.
Wanneer u buiten de vakken parkeert, mag u het overige verkeer niet
belemmeren of hinderen. Tevens is – logischerwijs - parkeren op stoepen en
fietspaden verboden. Wanneer u twijfelt is het advies niet te parkeren.

-

Specifieke situatie in de binnenstad van Leeuwarden:
In het centrum (Nieuwestad, Sint Jacobsstraat, Wirdumerdijk en Peperstraat) gelden
zogenaamde venstertijden. Deze tijden zijn:
maandag van 07.30 tot 21.00 uur,
dinsdag tot en met vrijdag van 07.30 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur,
op zaterdag van 07.30 tot 12.00 uur,
met uitzondering van koopavond(en)

In Leeuwarden is de vaste koopavond donderdag, maar rondom Sinterklaas
en Kerst zijn er meerdere koopavonden.
Tijdens deze uren kan iedereen door genoemde straten rijden voor bijvoorbeeld
bevoorrading. Er zijn geen parkeervakken aanwezig, parkeren is dan ook niet
toegestaan. Met een gehandicaptenparkeerkaart echter is parkeren buiten de
vakken mogelijk (maximaal drie uren, met gebruik van de parkeerschijf en zonder
hinder of overlast voor andere weggebruikers te veroorzaken). Op de Nieuwestad
(ZZ) zijn hiervoor mogelijkheden waar de straat breed genoeg is. De Nieuwestad NZ
is als voetgangersgebied aangewezen, hier mag helemaal geen verkeer komen,
uitgezonderd bevoorradingsverkeer.
In het centrum van Leeuwarden geldt een zogenaamde parkeerverbodszone. Dit
houdt in dat alleen daar geparkeerd mag worden waar aangegeven, middels borden
en vakken. Voor al deze plaatsen geldt betaald parkeren, voor houders van een
gehandicaptenparkeerkaart wordt hier geen uitzondering op gemaakt.

