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BEVOEGDHEID
De gemeenteraad is bevoegd op grond van artikel 42 van het gemeentedecreet

JURIDISCH KADER
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, art. 25.1.3".

Algemeen politiereglement - gecoördineerde tekst versie na GR 2810512018, AFDELING 2
Gemengde inbreuken op het Koninklijk Besluit van 111211975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties goedgekeurd in zitting van
de gemeenteraad 19 oktober 201 5 en gewijzigd in zitting van de gemeenteraad van 20 november
2017 en 19 maart 2018, arl. 4.
MOT¡VER¡NG
De gemeenteraad keurde het toegevoegd punt van raadslid Rita Gysels over het parkeren voor
garages door hulpverleners unaniem goed op de gemeenteraad van 22 januari 2018.
Het project 'Parkeer Voor Zorg' beoogt het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers te faciliteren
door het parkeren op plaatsen voor inritten en garagepoorten mogelijk te maken voor
zorgverstrekkers, tijdens de uitvoering van de zorg. Dit zonder dat deze zorg op dezelfde locatie
moet plaatsvinden. Het project is gebaseerd op vrijwilligheid. Diegene die rechtmatig beschikt over
een parkeerplaats biedt deze vrijwillig aan, aan de zorgverstrekker. De Stad Eeklo zorgt ervoor dat
de vraag naar en het aanbod van dergelijke parkeerplaatsen bij elkaar komen.
De aanbieder van dergelijke plaats is een bewoner die vrijwillig de plaats voor zijn inrit of
garagepoort, gelegen op openbaar domein, beschikbaar stelt aan zorgverleners. De aanbieder
maakt dit kenbaar door een sticker zichtbaar aan zijn garagepoort of inrit te bevestigen. Het
parkeren op deze plaatsen is dan uitsluitend toegelaten voor zorgverstrekkers die beschikken over
een geldige parkeerkaart voor zorgverstrekkers. Op de parkeerkaart wordt verplicht het gsmnummer van de zorgverstrekker genoteerd zodat in geval van nood de zorgverstrekker kan
gecontacteerd worden om zijn wagen te verplaatsen.
lndien de straat deel uitmaakt van de betalende zone, dan dient de zorgverlener die zijn wagen op
een 'zorgparking' parkeert niet te betalen, op voorwaarde dat de zorgverlener beschikt over een
geldige parkeerkaart voor zorgverleners.
De blauwe parkeerschijf wordt telkens gebruikt ter controle, ook in de betalende zone

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt

De bewoners die de plaats voor hun inrit of garagepoort ter beschikking stellen maken dit kenbaar
door de sticker 'Parkeer Voor Zorg' zichtbaar ter hoogte van de inrit of garagepoort aan te brengen.
De zorgverstrekkers die gebruik willen maken van het systeem moeten in het bezit zijn van een
RIZIV nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse
Gemeenschap en een geldige parkeerkaart. Deze moet steeds zichtbaar achter de voorruit liggen
van de wagen. Ook het gsm-nummer van de zorgverlener moet hier verplicht op genoteerd worden
zodat die zijn wagen op vraag van de aanbieder steeds kan verplaatsen.
De aanbieders kunnen steeds uit het project stappen door de sticker te verwijderen en zich af te
melden bij de stad.
Het reglement werd opgesteld in overleg met de politiezone Meetjesland.
Het reglement werd besproken in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12

juni 2018.
ADVIES
Negatief advies van Politiezone Meetjesland Centrum.
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BESLISSING
Artikel

1

Het reglement Parkeer Voor Zorg, in bijlage aan dit besluit, wordt goedgekeurd.

Artikel2
Het reglement bedoeld in artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 01/08/2018.

Artikel3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

STEMMING

Namens de gemeenteraad,
Odette Van Hamme
voorzitter

Meike Van Grembergen
algemeen directeur
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de algemeen directeur
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

w

Gebru iksreglement Parkeer Voor Zorg

Artikel 1: Definities
Parkeer Voor Zorg: een initiatief van stad Eeklo waarbij een bewoner een plaats voor zijn inrit of
garagepoort ter beschikking stelt aan zorgverleners tijdens de uitvoer van de zorg. De zorg kan op een
andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit.
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 zorgverlener zijn voertuig

gratis parkeert op de plaats voor zijn inrit of garagepoort tijdens de duur van het huisbezoek en
maximum voor de duur van 30 minuten.
De Zorqverstrekker: de zo rgverlener die een huisbezoek aflegt en die in het bezit is van een RIZIVnummer, een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en die
beschikt over een parkeerkaart van het project Parkeer VoorZorg.
Stad Eeklo gemeentelijk bestuur, beheerder van het project Parkeer Yoor Zorg.

De plaats voor een in rit of garagepoort: de (parkeer)plaats op openbaar domein voor een inrit of
garagepoort die als parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld aan de zorgverstrekker voor de duur
van de zorg en maximum 30 minuten.
De Parkeer Voor Zorp, kaart: een parkeerkaart, ter beschikking gesteld door de Stad Eeklo aan de
zorgverstrekker die aantoont dat hij gebruiker is en de mogelijkheid heeft om op de plaats voor een
inrit of garagepoort van een aanbieder, tijdens een huisbezoek en maximum voor de duur van 30

minuten gratis

te

parkeren. Deze Parkeer Voor Zorg kaart bevat het gsm-nummer van de

zorgverstrekker, waarmee de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de plaats voor een inrit of
garagepoort bereikbaar is voor de aanbieder.
De Parkeer
rZors sticker: Een sticke r, kosteloos ter beschikking gesteld door de Stad Eeklo aan de
aanbieder, die, door deze sticker aan te brengen op de garagepoort voor de inrit, aangeeft dat de
plaats voor de inrit of garagepoort 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 garagepoort in functie van Parkeer VoorZorg op het volledige grondgebied van de stad
Eeklo.

Voor de zorgverstrekker geldt dat hij door louter voorleggen van de Parkeer Voor Zorg kaart 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 Eeklo.

Artikel3 De aanbieder
De aanbieder mag geen plaats voor een inrit of garagepoort ter beschikking stellen, waarvan de
garage bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige
rechtmatige gebruiker is;
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De aanbieder staat toe dat de Stad Eeklo de plaats voor een inrit of garagepoort via hun
website op een kaart (of lijst) aanduidt;
De aanbieder staat toe dat de zorgverstrekker, die de Parkeer Voor Zorg kaart zichtbaar achter
de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de plaats voor een inrit of garagepoort
parkeert tussen 6 uur's morgens en 23 uur 's avonds, tijdens de duur van het huisbezoek en
met een maximum duur van 30 min.
Het ter beschikking stellen van de plaats voor een inrit of garagepoort gebeurt kosteloos.
ln 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 +f- 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 garagepoort af bij de
Stad Eeklo, wanneer de plaats niet meer ter beschikking is;

Artikel 4 De zorgverstrekker
De zorgverstrekker is verplicht een geldig telefoonnummer van een mobiel toestel dat de
zorgverstrekker tijdens zijn huisbezoek bij zich heeft, te vermelden op de Parkeer Voor Zorg
kaart. Wanneer dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via
de Stad Eeklo en een nieuwe Parkeer Voor Zorg kaart aanvragen. Een parkeerkaart zonder
actueel telefoonnummer, is ongeldig en onbruikbaar en moet teruggestuurd worden naar de
Stad Eeklo.

De zorgverstrekker moet de Parkeer Voor Zorg kaart zichtbaar in het voertuig achter de
voorruit leggen wanneer hij gebruik maakt van een plaats voor een inrit of garagepoort.
De zorgverstrekker dient de parkeerschijf te leggen op het uur van aankomst ter controle;
De zorgverstrekker moet de verkeersregels naleven en mag geen gebruik maken van zones
bestemd voor voetgangers of deze hinderen.
De zorgverstrekker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek van
de aanbieder.
Het is de zorgverstrekker niet toegelaten:
o Een plaats voor een inrit of garagepoort op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld
wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan: de Parkeer VoorZorg kaart biedt een
pa rkeermogelijkheid, geen ga ra nt¡e;
¡ De Pa rkeer Voor Torg kaart te gebruiken buiten het kader van dit project, bijvoorbeeld
door te parkeren op een plaats voor een inrit of garagepoort zonder Parkeer Voor Zorg
sticker;
o Misbruik te maken van de Parkeer Voor Zorg plaatsen bijvoorbeeld door deze te
gebruiken indien men geen zorg verstrekt;
r De plaats voor een inrit of garagepoort te gebruiken indien er geen geldig mobiel
telefoonnummer op de Parkeer Voor Zorg kaart staat vermeld;
. Op welke wijze ook, een plaats voor een inrit of garagepoort te reserveren of zich te
laten voorbehouden;
o Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een plaats voor een inrit of
garagepoorU

o

De Parkeer Voor Zorg kaart te laten gebruiken door derden.
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De zorgverstrekker dient de parkeertermijn van max. 30 minuten te respecteren;
De zorgverstrekker is verplicht zich af te melden bij de Stad Eeklo én de Parkeer Voor Zorg
kaart terug te bezorgen aan de stad wanneer hij de deelname aan 'Parkeer Voor Zorg' stopzet.

Artikel5 Voorwaarden
De Parkeer Voor Zorg kaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;

De Parkeer Voor Zorg kaart is enkel geldig voor een deelnemende plaats voor een inrit of
garagepoort. Een deelnemende plaats wordt kenbaar gemaakt met een Parkeer Voor Zorg
sticker.

Artikel 6 Slotbepalingen

Stad Eeklo is bij de uitvoering van het 'Parkeer Voor Zorg' 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 Eeklo worden aangepast of stopgezet, ind¡en
dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of noodwendigheden van het 'Parkeer Voor Zorg' project.
De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrij. 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.

Artikel 7 lnwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op L augustus 20L8.
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