Reglement Zorgparkeren
Situering: de gemeente Zonnebeke wil zorgverstrekkers door de invoering van een
reglement rond zorgparkeren bijkomende parkeergelegenheden bieden in het kader van
de zorgverstrekking aan inwoners van de gemeente. Bij zorgparkeren biedt de bewoner
vrijwillig de beschikbare parkeerruimte vóór de garage of oprit aan, waardoor
zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart deze parkeerplaats kunnen gebruiken voor de
uitvoering van de zorg, zonder dat deze op dezelfde locatie moet plaatsvinden.
Artikel 1: Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
Zorgparkeerplaats: een parkeerplaats vóór een garagepoort of op een oprit, of op de
openbare weg voor deze garage of oprit , gelegen op het grondgebied Zonnebeke, die door
de eigenaar of huurder beschikbaar wordt gesteld in het kader van zorgverstrekking door
professionele zorgverstrekkers. Deze zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de
woning met de zorgparkeerplaats.
Aanbieder: de eigenaar of huurder van een oprit of garage op het grondgebied van de
gemeente Zonnebeke, die de parkeerruimte vóór de garage of op de oprit, of op de
openbare weg voor de garage of oprit ter beschikking stelt van zorgverstrekkers met een
zorgparkeerkaart.
Gebruiker: door het RIZIV of de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverstrekker, die
beschikt over een zorgparkeerkaart uitgereikt door de Sociale Dienst
Zorgparkeerkaart: een parkeerkaart, duidelijk zichtbaar aangebracht in het voertuig dat
op de zorgparkeerplaats staat, met daarop het mobiele nummer van de
zorgverstrekker. Deze zorgparkeerkaart wordt uitgereikt door de Sociale dienst van
Zonnebeke
Zorgparkeersticker of bordje: Sticker of bordje uitgereikt door de Sociale Dienst of Dienst
Mobiliteit, waarmee de eigenaar of huurder aan de zorgverstrekker met een
zorgparkeerkaart aangeeft dat hij de plaats vóór de garage of op de oprit of voor de garage
of oprit op de openbare weg ter beschikking stelt voor zorgparkeren. Deze sticker of het
bordje is zichtbaar bevestigd ter hoogte van de zorgparkeerplaats.
Artikel 2: Doelgroep en toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een
zorgparkeerplaats. De zorgparkeerkaart is enkel geldig voor een deelnemende
zorgparkeerplaats, kenbaar gemaakt door een zorgparkeersticker of bordje
Voor de gebruiker geldt dat hij door het louter voorleggen van de zorgparkeerkaart in het
voertuig, zonder enig voorbehoud de bepalingen van het gebruikersreglement aanvaardt.
Artikel 3: Regels voor de aanbieders
De aanbieder verbindt er zich toe de vrije zorgparkeerplaats ter beschikking te stellen aan
zorgverstrekkers met een zorgparkeerkaart, dit zonder enige discriminatie of voorkeur van
zorgverstrekker. De aanbieder wordt niet vergoed voor het ter beschikking stellen van de
zorgparkeerplaats. De gebruiker hoeft niets te betalen voor het gebruik van de
zorgparkeerplaats.
De aanbieder is altijd verplicht de zorgparkeersticker zichtbaar aan te brengen ter hoogte
van de zorgparkeerplaats. Deze sticker kan aangevraagd worden bij de Sociale Dienst of
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dienst Mobiliteit, waarbij de identiteit van de aanvrager en de ligging van de
zorgparkeerplaats wordt vermeld.
Potentiële parkeerruimte voor gemeenschappelijke garages of opritten (bv. van een
appartement) kunnen niet opgenomen worden als een zorgparkeerplaats.
Indien men de zorgparkeerplaats niet meer ter beschikking wenst te stellen, dient de
aanbieder de sticker te verwijderen en melding hiervan te maken aan de Sociale Dienst.
[contactgegevens]
Artikel 4: Regels voor de gebruiker
De gebruiker is te allen tijde verplicht de zorgparkeerkaart met daarop het mobiel
telefoonnummer, waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de zorgparkeerplaats
bereikbaar is, duidelijk leesbaar in het voertuig op het dashboard of aan de voorruit te
leggen. Indien het telefoonnummer gewijzigd is, dient een nieuwe zorgparkeerkaart te
worden aangevraagd bij de Sociale Dienst. De oude zorgparkeerkaart moet ingeleverd
worden bij de Sociale Dienst.
De gebruiker moet het voertuig op vraag van de aanbieder verplaatsen.
Het is voor de gebruiker verboden om:
•
•
•
•

Misbruik te maken van de zorgparkeerkaart door deze te gebruiken indien men
geen zorg verleent.
De zorgparkeerplaats te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op
de zorgparkeerplaatskaart staat.
Een vergoeding te betalen aan de aanbieder om de zorgparkeerplaats voor te
behouden.
De zorgparkeerkaartdoor te geven aan derden.

De gebruiker kan te allen tijde de zorgparkeerplaatskaart terug overmaken aan het sociaal
huis, waardoor de mogelijkheid tot zorgparkeren wordt beëindigd. Indien de gebruiker niet
langer met zorg belast is, dient hij de zorgparkeerkaart in te leveren bij het Sociaal huis.
De gebruiker hoeft bij het gebruik van een zorgparkeerplaats geen parkeerschijf of
bewonerskaart te leggen in een straat die deel uitmaakt van de blauwe zone, op
voorwaarde dat de gebruiker beschikt over een geldige zorgparkeerplaatskaart. Deze
kaart verleent binnen de blauwe zone geen recht tot onbeperkt parkeren op nietzorgparkeerplaatsen.
Artikel 5: Overige bepalingen
De gemeente Zonnebeke is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen
van schade als gevolg van het zorgparkeren.
De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de zorgparkeerplaats
en kan indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.
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