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Goedkeuring invoering parkeerzorgkaart

De gemeenteraad,
Aanleiding
Het voorstel vanuit
parkeerzorgkaart.

de

Eerstelijnszone

Middenkempen

om

te

werken

met

een

Regelgeving
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40.
Feiten, context en argumentatie
Zorgverleners geven aan in sommige gevallen moeilijkheden te hebben met het vinden
van een parkeerplaats in de buurt van de zorgbehoevende.
Vaak moet er maar voor een korte tijd geparkeerd worden en is het niet opportuun om
grote afstanden tot de zorgbehoevende al wandelend af te leggen.
Omdat zorgverleners vaak in verschillende gemeenten aan de slag zijn, is er het voorstel
om te werken met een uniform parkeersysteem binnen de Eerstelijnszone Middenkempen,
namelijk de parkeerzorgkaart. Om de werking in de verschillende gemeentes uniform te
laten verlopen wordt er tevens een reglement voorgelegd ter goedkeuring.
Sjablonen van de parkeerzorgkaart en het aanvraagformulier kunt u terugvinden in bijlage.
Financieel
De gemeente Grobbendonk zal deze kosten prefinancieren en verder doorrekenen naar de
verschillende lokale besturen. Deze verrekening past binnen het voorziene
exploitatiebudget.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het invoeren van het systeem van
de parkeerzorgkaart vanaf 1 januari 2021 volgens het volgende reglement:
Art.1. De parkeerzorgkaart geeft aan de zorgverlener het recht om te parkeren bij
particulieren van de gemeentes van de Eerstelijnszone Middenkempen (Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar) die een parkeerzorgsticker
hebben plakken op raam, garage of brievenbus of in de blauwe zone.
Art.2. Het parkeerrecht is geldig voor de duur van de zorg, met een maximum van 2 uur.

Art.3. De zorgverlener wordt gedefinieerd als zijnde de persoon die actief is in de medische
en paramedische sector, die geregistreerd is bij het lokaal bestuur en in het bezit is van
een RIZIV-nummer.
Art.4. De particulier of aanbieder is de persoon die zijn/haar oprit of parkeerplaats ter
beschikking stelt van de zorgverlener tijdens de duur van de zorg.
Art.5. De zorgverlener dient een aanvraag in bij het lokaal bestuur als volgt: het
aanvraagformulier en het bewijs dat hij/zij medische zorgverlening aan huis doet bezorgen
aan het lokaal bestuur. De zorgverlener ontvangt de parkeerzorgkaart en een
bevestigingsbrief van het lokaal bestuur.
Art.6. Bij controle door politie of parkeerwachter zal de zorgverlener zich legitimeren door
een bevestigingsbrief van het lokaal bestuur en de identiteitskaart.
Art.7. Indien de zorgverlener stopt met zijn/haar functie uit te oefenen dient de
parkeerzorgkaart terug aan het lokaal bestuur te worden bezorgd.
Art.8. Bij misbruik zal de zorgverlener de kaart op eenvoudig verzoek terug aan het lokaal
bestuur overhandigen.
Art.9. De aanbieder vraagt de parkeerzorgstickers aan bij het lokaal bestuur. Het lokaal
bestuur behoudt het overzicht van de aanbieders.
Art.10. De aanbieder verwijdert de parkeerzorgsticker indien hij zijn/haar
oprit/parkeerplaats niet meer ter beschikking wil stellen en brengt hiervan ook het lokaal
bestuur op de hoogte.
Art.11. Lokaal bestuur Herenthout is op geen enkele manier verantwoordelijk voor
eventuele schade aan oprit of parkeerplaats bij de aanbieder.
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Bij bevel:
(get.) Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

(get.) Stijn Raeymaekers
Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel:
Herenthout, 17 december 2020

Liesbeth Lambaerts
Algemeen directeur

Stijn Raeymaekers
Burgemeester

