Aanvragen fietsontheffing Amsterdamse Waterleidingduinen 2019
Als u niet of nauwelijks in staat bent om te wandelen, maar geen gebruik maakt van
rolstoel, scootmobiel of andere loophulpmiddelen, kunt u een fietsontheffing voor
mindervaliden voor de Amsterdamse Waterleidingduinen aanvragen.
Een fietsontheffing is steeds één kalenderjaar geldig en dient jaarlijks te worden
aangevraagd. Het aanvragen is uitsluitend mogelijk van 1 oktober tot en met 31 oktober
van het voorafgaande jaar. Waternet geeft jaarlijks 200 fietsontheffingen uit.
Aanvragen die tijdig binnen zijn maar het aantal van 200 ontheffingen overschrijden
komen op een wachtlijst. Aanvragen van de wachtlijst worden het jaar daarop met
voorrang behandeld. Aanvragen na 31 oktober worden niet in behandeling genomen,
tenzij het aantal van 200 nog niet is bereikt.
Procedure
Ga naar awd.waternet.nl/fietsontheffing (link werkzaam vanaf 1 oktober)
Vul uw gegevens in
Upload uw pasfoto: gebruik een foto waarop uw gezicht duidelijk zichtbaar is. De
foto dient een jpg-bestand te zijn zonder witruimte rondom de foto.
Vul uw motivatie in waarom u niet in staat bent om te wandelen en waarom u vindt
dat u in aanmerking komt om te mogen fietsen in de Waterleidingduinen. Dit is geen
doktersattest.
Als u alles goed heeft ingevuld ontvangt u een e-mail met daarin een overzicht van uw
gegevens. Vervolgens ontvangt u eind november een e-mail waarin staat of u de
ontheffing al dan niet zult ontvangen.
Toekenning
Als uw aanvraag voldoet en binnen het aantal van 200 valt, ontvangt u een fietsontheffing.
Voor 1 januari 2019 krijgt u uw persoonlijke ontheffingskaart en een label voor aan uw
fietsstuur.
Wachtlijst
Als uw aanvraag buiten het aantal van 200 valt, plaatsen we u op de wachtlijst. Voor het
jaar 2020 krijgt u voorrang voor een fietsontheffing.
Spreekuren voor mensen zonder computer
U kunt een afspraak maken via het bezoekerscentrum, tel 020 – 6087595, geopend van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Dit zijn de data waaruit u kunt kiezen:
Dinsdag 2 oktober: 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 4 oktober: 13.00 - 16.00 uur
Dinsdag 9 oktober: 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 11 oktober: 13.00 - 16.00 uur

