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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Den Boer van de Fractie van STERK Woerden 
over Gebruik gehandicaptenparkeerplaatsen 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Wordt er in het betaald parkeren gebied gecontroleerd op illegaal parkeren op een 
gehandicaptenparkeerplaats ? 

Antwoord: Ja, door de parkeercontroleurs. 

Vraag 2. Hoeveel boetes zijn hiervoor de afgelopen twee jaar uitgeschreven? 
Antwoord: 23, waarvan 15 in 2015 en 8 in 2014. De boete bedraagt C 370,-. 

Vraag 3. Wordt er buiten het betaald parkeren gebied gecontroleerd op illegaal parkeren op een 
gehandicaptenparkeerplaats ? 

Antwoord: Ja, door de BOA's. Deze overtreding wordt niet vaak waargenomen. 

Vraag 4. Hoeveel boetes zijn hiervoor de afgelopen twee jaar uitgeschreven? 
Antwoord: 4. 

Vraag 5. Vind er controle plaats op het feit dat als men iemand op een gehandicaptenparkeerplaats ziet 
parkeren of instappen om weg te rijden de chauffeur ook de daadwerkelijke houder is van de gebruikte 
gehandicaptenparkeerkaart? Hoeveel illegaal gebruikte gehandicaptenparkeerkaarten zijn de 
afgelopen twee jaar in beslag is genomen, en is erin deze gevallen een boete uitgeschreven? 

Antwoord: Het controleren op gehandicaptenparkeerkaarten is uiteraard een momentopname. Als er een 
gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van de geparkeerde auto ligt, wordt geen boete 
uitgeschreven. Op de zijde van de parkeerkaart die zichtbaar dient te zijn, staat niet aan welke persoon 
de kaart is verstrekt. De BOA's/parkeercontroleurs zijn scherp op misbruik en spreken ter controle de 
bestuurder aan (als deze in de buurt is) wanneer ze niet overtuigd zijn van de rechtmatigheid van het 
parkeren. Zij kunnen en mogen niet beoordelen of de houder in aanmerking komt voor een 
gehandicaptenparkeerkaart. Bovendien worden ook parkeerkaarten verstrekt aan personen die zelf 
geen auto kunnen besturen, maar waarbij iemand anders als bestuurder gebruikmaakt van de 
parkeerkaart om de auto dicht bij een voorziening te kunnen parkeren ten behoeve van de 
gehandicapte passagier. In de afgelopen jaren zijn 2 kaarten in beslag genomen en de bijbehorende 
boetes opgelegd. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 16.002051 
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