AANVRAAGFORMULIER PARKEERVERGUNNING

MANTELZORGERSREGELING
Dit aanvraagformulier dient u als mantelzorgontvanger zelf in te vullen. U komt in
aanmerking voor de mantelzorgersregeling als (tenminste één van) uw mantelzorger(s)
ingeschreven staat bij de Stichting Mantelzorg.
Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de vergunning voor uw mantelzorger(s)
gratis thuisgestuurd. Let op: de gemeente Vlaardingen verstrekt één mantelzorgersvergunning per adres.
De ondergetekende,
(in blokletters invullen a.u.b.)

Mevr. / Dhr. (aangeven wat van toepassing is)

Burgerservicenummer:
Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon:
Welke activiteiten worden in het
het kader van de mantelzorg
uitgevoerd?
Aantal uren per week (ca.)

0 – 3 uur per week
4 – 8 uur per week
anders, namelijk

Maakt u – naast mantelzorg – ook
gebruik van geïndiceerde zorg?

Ja
Nee

Zo ja, welk type geïndiceerde
zorg of ondersteuning?
Aantal uren geïndiceerde zorg per
week (ca.)
Datum:

Handtekening:

29-12-2014

U dient de volgende documenten met dit aanvraagformulier mee te sturen:
Van de mantelzorgontvanger:
· een kopie van het legitimatiebewijs
Van de mantelzorggever:
· het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier registratie als mantelzorger
bij de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord
· een kopie van het legitimatiebewijs
· een kopie van het rijbewijs
· een kopie van het kentekenbewijs van het motorvoertuig, deel 1B
· een recent uitreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 3 maanden) van
de gemeente waarin mantelzorger woonachtig is, of een bewijs van inschrijving
waaruit blijkt dat de mantelzorger niet in hetzelfde vergunningen gebied
woonachtig is als de aanvrager.
Als u niet zelf uw vergunning kunt aanvragen, stuur dan een door u ondertekende
machtiging mee met vermelding van de gegevens van de persoon die u machtigt. De
gemachtigde moet naast bovenstaande zaken ook een kopie van het eigen
legitimatiebewijs meesturen!
U kunt dit aanvraagformulier met de benodigde bijlagen toesturen aan:
Gemeente Vlaardingen
T.a.v. Toezicht en Handhaving/parkeren
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

29-12-2014

