GOEDGEKEURD

gemeenteraad
Besluit

13

Zitting van 2 februari 2021
Sector stadsontwikkeling - Technische
dienst

2021_GR_00047

Gebruiksreglement parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker:
deelname en goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid;
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid;
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; mevrouw Eva
Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw
Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Pieter Laureys; de heer François
Vermeulen; mevrouw Griet Van Nueten; de heer Ludo Van den Broeck; de heer Marnix Verheyen; de
heer Marcel De Cuyper; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Bieke Baeten, raadslid; mevrouw Annick De Grauwe

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Voor zorgverstrekkers is het niet altijd makkelijk om tijdens hun huisbezoeken vlot een parkeerplaats
te vinden dicht bij de woning van hun patiënten. Volgens de modaliteiten van het
retributiereglement parkeren kunnen zorgverleners een digitale zorgkaart aanvragen. Deze digitale
zorgkaart kan gebruikt worden om gratis te parkeren op de betalende parkeerplaatsen in het
centrum van Herentals. Zij moeten hierdoor geen ticketje meer nemen of een parkeersessie starten.
Op de beleidsgroep Neteland Welzijn en zorg werd in juni 2020 en in september 2020 de
mogelijkheid besproken om bij de gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen (Grobbendonk,
Herentals, Olen, Vorselaar, Lille, Kasterlee en Herenthout) een parkeer-zorgkaart en parkeerzorgsticker in te voeren. Met een parkeer-zorgkaart kunnen zorgverstrekkers met een RIZIV-nummer
parkeren voor garages of inritten waar een parkeer-zorgsticker zichtbaar is opgehangen. Hierdoor
hebben zorgverleners ook meer parkeermogelijkheden. Zorgverleners van Herentals kunnen met hun
parkeer-zorgkaart verkregen in Herentals deze ook in de andere gemeenten gebruiken, waar er
parkeer-zorgstickers hangen of waar verkeersborden aangeven dat dit kan.

Elke gemeente moet voor zichzelf hiervoor een gebruiksreglement opmaken, met het streven naar
een zo groot mogelijke uniformiteit tussen de 7 gemeenten.
Op 25 januari 2021 besliste het college principieel over deelname aan het project en over de
aanvraagmodaliteiten en gebruiksmodaliteiten van de parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker.
De gemeenteraad beslist over de deelname aan het project en keurt het reglement parkeerzorgkaart en parkeer-zorgsticker goed.

Argumentatie
De stad wil zorgverstrekkers die een RIZIV-nummer hebben de mogelijkheid geven om te beschikken
over extra parkeerplaatsen, wanneer ze zorg moeten gaan verlenen bij bewoners. De stad biedt
hiervoor een parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker aan.
De stad maakt hiervoor een reglement op. Het gebruiksreglement is verschillend binnen Neteland,
afhankelijk of de betreffende gemeente blauwe zones heeft ingevoerd.
De gemeenteraad moet dit reglement goedkeuren.

Besluit
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan het systeem van de parkeer-zorgkaart en de
parkeer-zorgsticker dat samen met gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen wordt
ingevoerd.
De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker goed als
volgt:
Het reglement geldt vanaf 9 februari 2021 tot en met 31 december 2025.
Doel de stad wil zorgverstrekkers die een RIZIV-nummer hebben de mogelijkheid geven om te
beschikken over extra parkeerplaatsen, wanneer ze zorg moeten gaan verlenen bij bewoners. Het
geeft hiervoor een parkeer-zorgkaart en parkeer-zorgsticker uit.
Definities
 De parkeer-zorgkaart is een speciale parkeerkaart, uitgereikt door de gemeenten binnen de
Eerste Lijnszone Middenkempen (Grobbendonk, Herentals, Olen, Vorselaar, Lille, Kasterlee
en Herenthout) die aan zorgverleners de mogelijkheid biedt om te parkeren voor garages of
inritten waar een parkeer-zorgsticker zichtbaar is tegen aangebracht.
 De parkeer-zorgsticker is een sticker die de aanbieder zichtbaar hangt op een raam, garage of
brievenbus, waarmee deze aangeeft dat een zorgverlener met een parkeer-zorgkaart,
zichtbaar achter zijn voorruit, mag parkeren voor zijn garage of inrit.
 De zorgverlener is de persoon die in het bezit is van een RIZIV-nummer en die op eer
verklaart dat hij/zij bezoeken uitvoert in functie van het verstrekken van zorg binnen de
gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen.
 De aanbieder is de persoon die zijn/haar oprit of parkeerplaats ter beschikking stelt van de
zorgverlener tijdens de duur van de zorg.

Parkeer-zorgkaart
De parkeer-zorgkaart geeft aan de zorgverlener het recht om te parkeren voor garages of inritten bij
particulieren die een zorgsticker hebben hangen op een garage, raam of brievenbus. Dit recht is
geldig tijdens de duur van de zorg.
De contactgegevens (naam en GSM-nummer) van de zorgverlener moeten zichtbaar worden
aangebracht op de parkeer-zorgkaart.
De zorgverlener moet de parkeer-zorgkaart met de zijde, waar de contactgegevens zijn aangebracht,
zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig.
De aanvraag voor een parkeer-zorgkaart kan gedaan worden via het e-loket of via het stadsloket.
Bij de aanvraag moet men volgende documenten of info toevoegen:
 identiteitskaart (als aanvraag via het stadsloket is gebeurd)
 GSM-nummer en e-mailadres
 verklaring op eer dat men bezoeken als zorgverlener uitvoert in functie van het verstrekken
van zorg binnen de gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen
 bewijs RIZIV-nummer
 inschrijvingsbewijs van het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd.
Er kan één parkeer-zorgkaart per zorgverlener worden aangevraagd. Er kunnen wel meerdere
nummerplaten worden gekoppeld aan één parkeer-zorgkaart. Hierdoor kan de zorgverlener de kaart
in verschillende voertuigen gebruiken.
De parkeer-zorgkaart is geldig in de 7 gemeenten van de Eerstelijnszone Middenkempen, zijnde
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar, op de plaatsen waar de
verkeersborden dit aangeven of waar een parkeer-zorgsticker is aangebracht.
Bij controle door de politie of een parkeerwachter zal de zorgverlener zich legitimeren door een
bevestigingsbrief van één van de 7 gemeenten en de identiteitskaart.
lndien de zorgverlener stopt met zijn/haar functie uit te oefenen moet de parkeer-zorgkaart terug
worden bezorgd bij de gemeente waar de aanvraag is gebeurd.
Bij misbruik zal de zorgverlener de kaart op eenvoudig verzoek terug aan de gemeente van aanvraag
overhandigen.
Het stadsbestuur van Herentals is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade
aan de oprit of de parkeerplaats bij de aanbieder.
De aanbieder verwijdert de parkeer-zorgsticker indien hij zijn/haar oprit/parkeerplaats niet meer ter
beschikking wil stellen en brengt hiervan ook het stadsbestuur van op de hoogte.
Parkeer-zorgsticker

Met een parkeer-zorgsticker geeft een aanbieder aan dat zorgverleners met een parkeer-zorgkaart
mogen parkeren voor zijn of haar garage of inrit, volgens de voorwaarden van gebruik van de
parkeer-zorgkaart.
De parkeer-zorgsticker moet zichtbaar worden aangebracht op een garage, raam of brievenbus.
De aanvraag voor een parkeer-zorgsticker kan gedaan worden via het stadsloket, via het Convent of
via de website van stad Herentals.
Bij de aanvraag moet men volgende info toevoegen:
 naam en adres
 aantal gewenste parkeer-zorgstickers.
Er kunnen meerdere parkeer-zorgstickers per adres worden aangevraagd.
Indien de aanbieder niet meer wenst deel te nemen aan het systeem, kan hij of zij de sticker zelf
verwijderen. Deze moet niet terug worden gestuurd naar het stadsbestuur.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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