UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Goedkeuring reglement zorgparkeren.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Joris De Vriendt, Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het toegelicht voorstel van de N-VA fractie over de organisatie van het Zorgparkeren in
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat er een aantal acties nodig zijn om het Zorgparkeren te kunnen invoeren;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt het “gebruiksreglement zorgparkeren” voor Scherpenheuvel-Zichem
goed:
GEBRUIKSREGLEMENT ZORGPARKEREN:
Artikel 1: Definities
Zorgparkeren: een initiatief van de stad Scherpenheuvel-Zichem waarbij een bewoner een
plaats voor zijn inrit of garage ter beschikking stelt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering
van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de
inrit/garage.
De aanbieder: de persoon die het actueel , rechtmatig en exclusief gebruiksrecht (vb. de
huurder, de eigenaar, vruchtgebruiker, ...) uitoefent op een garage en die toelaat dat de
zorgverstrekker zijn voertuig gratis parkeert op de plaats voor zijn inrit of garage tijdens de
duur van het huisbezoek en dit maximum voor de duur van 30 minuten.
De zorgverstrekker: de persoon die een huisbezoek aflegt en die beschikt over een
parkeerkaart van het project Zorgparkeren. De zorgverstrekker is in het bezit van een RIZIVnummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Stad Scherpenheuvel-Zichem: gemeentelijk bestuur, beheerder van het project
“Zorgparkeren”.

De plaats voor een inrit of garage: de (parkeer)plaats op het openbaar domein voor een inrit
of garage die als parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld aan de zorgverstrekker voor de
duur van de zorg en dit maximum voor de duur van 30 minuten.
De parkeerkaart “Zorgparkeren”: een parkeerkaart, kosteloos ter beschikking gesteld door
de Stad Scherpenheuvel-Zichem aan de zorgverstrekker. Deze parkeerkaart bevat het gsmnummer waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de plaats voor een inrit of
garage bereikbaar is.
De sticker “Zorgparkeren”: Een sticker, kosteloos ter beschikking gesteld door de Stad
Scherpenheuvel-Zichem aan de aanbieder, die, door deze sticker aan te brengen aan de
inrit of garage, aangeeft dat de plaats voor de inrit/garage door de zorgverstrekker kan
aangewend worden als parkeerplaats voor zijn voertuig.
De zorgverstrekkers en de aanbieders zijn verplicht om dit reglement te respecteren.
Artikel 2: Doelgroep en toepassingsgebied
Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle zorgverstrekkers en aanbieders van een
plaats voor een inrit of garage in functie van Zorgparkeren op het volledige grondgebied van
de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Voor de zorgverstrekker geldt dat hij door louter voorleggen van de parkeerkaart
“Zorgparkeren” in de wagen zonder enig voorbehoud de bepalingen van het
gebruikersreglement aanvaardt.
Van deze bepalingen kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaand akkoord van de
Stad Scherpenheuvel-Zichem.
Artikel 3: De aanbieder
-De aanbieder mag geen plaats voor een inrit of garage ter beschikking stellen, waarvan de
garage bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige
rechtmatige gebruiker is;
-De aanbieder staat toe dat de Stad Scherpenheuvel-Zichem de plaats voor een inrit of
garagepoort via haar website op een kaart of lijst aanduidt;
-De aanbieder staat toe dat de zorgverstrekker, die de parkeerkaart “Zorgparkeren”
zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de plaats voor een
inrit of garage parkeert tijdens de duur van het huisbezoek en met een maximum duur van
30 minuten.
-Het ter beschikking stellen van de plaats voor een inrit of garagepoort gebeurt kosteloos. In
geen geval is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik, ook al wordt de maximum duur
van het gebruik overschreden;
-De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan op de garagepoort of voor een inrit op een
hoogte van +/- 1.5m te rekenen vanaf de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een
wagen), zodat hij zichtbaar is voor de zorgverstrekker;
-De aanbieder mag de plaats voor een inrit of garagepoort niet reserveren of voorbehouden
voor voertuigen andere dan het voertuig van de aanbieder zelf, waarvan de nummerplaat
aangebracht is op de garagepoort. Het aanmelden van de plaats voor een inrit of
garagepoort houdt in dat alle zorgverstrekkers rechtmatig gebruik kunnen maken van de
plaats;
-De aanbieder verwijdert de sticker én meldt de plaats voor zijn inrit of garage af bij de Stad
Scherpenheuvel-Zichem, wanneer de plaats niet meer ter beschikking is;
Artikel 4: De zorgverstrekker
-De zorgverstrekker is verplicht een geldig gsm-nummer waarop hij tijdens het gebruik van
de parkeerplaats bereikbaar is, te vermelden op de Parkeerkaart “Zorgparkeren”. Wanneer
dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de Stad
Scherpenheuvel-Zichem en een nieuwe parkeerkaart “Zorgparkeren” aanvragen. Een
parkeerkaart zonder actueel telefoonnummer, is ongeldig en onbruikbaar en moet
teruggegeven worden aan de Stad Scherpenheuvel-Zichem.
-De zorgverstrekker legt de parkeerkaart “Zorgparkeren” zichtbaar in het voertuig achter de
voorruit wanneer hij gebruik maakt van een plaats voor een inrit of garage.
-De zorgverstrekker legt de parkeerschijf op het uur van aankomst ter controle;
-De zorgverstrekker leeft de verkeersregels na en mag geen gebruik maken van zones
bestemd voor voetgangers of deze hinderen.

-De zorgverstrekker verplaatst het voertuig zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek van de
aanbieder.
-Het is de zorgverstrekker niet toegelaten:
•Een plaats voor een inrit of garage op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld
wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan: de Parkeerkaart “Zorgparkeren”
biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
•De parkeerkaart “Zorgparkeren” te gebruiken buiten het kader van dit project,
bijvoorbeeld door te parkeren op een plaats voor een inrit of garage zonder
parkeersticker “Zorgparkeren”;
•Misbruik te maken van de zorgparkeerplaatsen door deze te gebruiken indien men
geen zorg verstrekt;
•De plaats voor een inrit of garage te gebruiken indien er geen geldig mobiel
telefoonnummer op de parkeerkaart “Zorgparkeren” staat vermeld;
•Op welke wijze ook, een plaats voor een inrit of garage te reserveren of zich te laten
voorbehouden;
•Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een plaats voor een inrit of garage;
•De parkeerkaart “Zorgparkeren” te laten gebruiken door derden.
•Een plaats voor een inrit of garage te gebruiken wanneer hij de parkeerkaart
“Zorgparkeren” niet bij heeft;
•De parkeertermijn van max. 30 minuten te overschrijden;
-De zorgverstrekker is verplicht zich af te melden bij de Stad Scherpenheuvel-Zichem én de
parkeerkaart “zorgparkeren” terug te bezorgen aan de stad wanneer hij de deelname aan
zorgparkeren stopzet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de
parkeerkaart.
Artikel 5: Slotbepalingen
-De Stad Scherpenheuvel-Zichem is bij de uitvoering van het “Zorgparkeren” -project op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan inrij van welke
aard of oorzaak ook.
-Dit gebruikersreglement kan ten allen tijde door de Stad Scherpenheuvel-Zichem worden
aangepast of stopgezet, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of noodwendigheden
van het 'Zorgparkeren' project.
-De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrit. De politie kan
indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.
-Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de
Belgische rechtbanken zijn desgevallend bevoegd.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01.04.2020.
De gemeenteraad gaat akkoord met de realisatie van voorbehouden parkeerplaatsen voor
zorgverstrekkers op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Het stadsbestuur informeert de inwoners en de zorgverstrekkers over het Zorgparkeren via
verschillende communicatiekanalen.
De acties vermeld in artikel 1,2 en 3 worden gerealiseerd tegen 01.04.2020.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

