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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 29 juni 2022

Afdeling grondgebiedzaken - Team 
mobiliteit

14 2022_GR_00158 Reglement voor een zorgparking - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, schepen; 
mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, schepen; 
mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; mevrouw Inge Brocken, raadslid; de heer Dirk Van Esbroeck, 
schepen; de heer Roger Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de 
heer Andre Buyl, raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; mevrouw Ann 
Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, 
raadslid; de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, 
raadslid; mevrouw Laura Staut, schepen; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Annick Van de Vyver, 
raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, 
raadslid; de heer Jan Creve, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; de heer Victor Catry; de heer Jo Van Duyse, 
algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Dominique Tielens, raadslid; de heer Jeroen Verhulst, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De vraag voor een reglement rond zorgparkeren bestaat al enige tijd. Met zorgparkeren wordt het principe 
bedoeld waarbij inwoners hun privé parkeerplaats voor korte duur ter beschikking kunnen stellen van 
zorgverleners. Op deze manier kunnen zorgverleners sneller aan de slag in buurten met een hoge 
parkeerdruk.
Dienst mobiliteit stelde een reglement op dat grotendeels gelijk is aan het reglement van stad Mechelen. Er 
werden enkele afspraken op maat toegevoegd over de taakverdeling met het parkeerbedrijf Indigo. Indigo is 
bereid om een aantal taken  kosteloos mee op te nemen binnen de bestaande overeenkomst rond parkeren. 

• Doelstelling: Met zorgparking beoogt de gemeente Beveren het werk en de mobiliteit van 
zorgverstrekkers te faciliteren, door parkeerplaats(en) voor garagepoorten of opritten te laten 
gebruiken door 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.

• Proces:
o bewoner kan zich aanmelden via onze website;
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o KCC bezorgt een zorgparking-sticker via post of afhaal aan balie;
o bewoner brengt sticker aan op garagepoort of aan inrit;
o gemeente plaatst het adres op een kaart op de website;
o zorgverlener kan zorgparking-kaart aanvragen via het parkeerbedrijf Indigo;
o Indigo behandelt dit zoals bewonerskaarten;
o zorgverlener kan met Zorgparking-kaart op een parkeerplaats met Zorgparking-sticker 

parkeren voor max. 45 minuten.
Bijgevoegd reglement detailleert de verantwoordelijkheden van elke partij.
Vermoedelijke start : eind 2022 (na opmaak info-brochure, stickers, website, finale afspraken parkeerbedrijf, 
...)

Juridische grond
Het reglement heeft geen impact op de openbare weg. Het verkeersreglement betreffende parkeerverbod en 
autoluwe zones blijft van kracht. Binnen een zone met parkeerverbod (signalisatie E1 of gemarkeerde gele 
onderbroken lijnen) kan er geen sticker aangevraagd worden en mag er niet geparkeerd worden.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De kosten beperken zich tot het aanmaken van stickers en drukwerk. Hier is geen apart bijkomend budget 
nodig, dit kan via de bestaande middelen van de betrokken diensten. 

Stemming op het besluit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Gemeenteraad beslist

Artikel 1
Doelstelling
Met zorgparking beoogt de gemeente Beveren het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers te faciliteren, 
door parkeerplaats(en) voor garagepoorten of opritten te laten gebruiken door 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 gemeente Beveren is beheerder van het project en het aanspreekpunt bij vragen en/of eventuele 
problemen.
Indigo/Streeteo is concessiehouder parkeerbeheer voor gemeente Beveren. Indigo neemt het praktische, 
organisatorische luik op.

Artikel 2
Definities
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 gebruiker zijn voertuig gratis 
parkeert op de inrij tijdens de duur van het huisbezoek en maximum voor de duur van 45 minuten.
De gebruiker: De zorgverstrekker die een huisbezoek aflegt met een voertuig, die in het bezit is van een RIZIV-
nummer en die beschikt over een parkeervergunning voor zorgverstrekkers van het project Zorgparking.
Inrij: De parkeerplaats voor een garagepoort, al dan niet op de openbare weg van de gemeente Beveren.
De Zorgparking-kaart: een parkeerkaart, aan de gebruiker ter beschikking gesteld door Indigo, die aantoont 
dat hij gebruiker is en de mogelijkheid heeft om tijdens een huisbezoek van maximum 45 minuten gratis te 
parkeren op de inrij van een aanbieder. Deze Zorgparking-kaart bevat het gsm-nummer van de gebruiker en 
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fungeert als legitimatiekaart. Zo is de gebruiker tijdens het gebruik van de inrij bereikbaar voor de 
aanbieder.
De Zorgparking-sticker: Een sticker, kosteloos ter beschikking gesteld door de gemeente Beveren aan de 
aanbieder, die, door deze sticker aan te brengen op de garagepoort voor de inrij, aangeeft dat de inrij door 
de gebruiker kan aangewend worden als parkeerplaats voor zijn voertuig.
Website: www.beveren.be/zorgparking waar aanbieders en gebruikers zich dienen aan en af te melden en 
waar informatie over het project terug te vinden is.

Artikel 3
Instemming met het reglement
Door zich aan te melden via de website www.beveren.be/zorgparking en zich akkoord te verklaren met het 
gebruiksreglement, verbinden aanbieders en gebruikers zich ertoe het gebruiksreglement na te leven. 
Mededeling van wijzigingen gebeuren via email; de gebruiker of aanbieder heeft 2 weken om te reageren (en 
zich ev. af te melden). Indien er binnen deze termijn geen reactie is, wordt de gebruiker of aanbieder geacht 
het gewijzigde gebruiksreglement na te leven. Na aanmelding via de website krijgt de aanbieder gratis een 
Zorgparking-sticker. Hij kan die per post laten opsturen of zelf ophalen in het gemeentehuis te Beveren. De 
gebruiker kan na aanmelding via website gratis een Zorgparking-kaart ophalen bij: de parkeerwinkel van 
Indigo/Streeteo (ondergrondse parking Warande, Kasteeldreef 19, 9120 Beveren – 03 205 65 96 – 
parkeren.beveren.be@parkindigo.com) 

Artikel 4
Engagement van de aanbieder

1. De aanbieder mag geen inrij op de website aanmelden of ter beschikking stellen, waarvan de garage 
bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige rechtmatige 
gebruiker is.

2. De aanbieder staat toe dat de gemeente Beveren de inrij via de website op een kaart aanduidt.
3. De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan op de garagepoort voor de inrij op een hoogte van +/- 

1.5m te rekenen van de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een wagen), zodat hij zichtbaar 
is voor de gebruiker;

4. De aanbieder staat toe dat de gebruiker, die de Zorgparking-kaart zichtbaar achter de voorruit van 
zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de inrij parkeert tussen 8 uur ’s morgens en middernacht, 
tijdens de duur van het huisbezoek van maximum 45 minuten.

5. De aanbieder mag de inrij 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 inrij houdt in dat alle gebruikers rechtmatig gebruik kunnen maken van de inrij.

6. De aanbieder stelt de inrij gratis ter beschikking. In geen geval is een vergoeding verschuldigd voor 
het gebruik, ook al wordt de maximumduur van het gebruik overschreden.

7. De aanbieder verwijdert de sticker én meldt de inrij af op de website, wanneer de inrij niet meer ter 
beschikking is.

Artikel 5
Engagementen van de gebruiker

1. De gebruiker is verplicht een geldig telefoonnummer van een mobiel toestel dat de gebruiker tijdens 
zijn huisbezoek bij zich heeft, te vermelden op de Zorgparking-kaart voor zorgverstrekkers. Wanneer 
dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de website en een 
nieuwe Zorgparking-kaart voor zorgverstrekkers aanvragen. Een Zorgparking-kaart zonder actueel 
telefoonnummer, is ongeldig en onbruikbaar en moet teruggestuurd worden aan Indigo.

2. De gebruiker moet de Zorgparking-kaart zichtbaar in het voertuig aan de voorruit leggen wanneer 
hij gebruik maakt van een inrij.

3. De gebruiker moet de verkeersregels naleven. Verkeersboetes moeten door de gebruiker betaald 
worden. Zijn voertuig mag geen hinder veroorzaken voor fietsers of voetgangers.

http://www.beveren.be/zorgparking
mailto:parkeren.beveren.be@parkindigo.com
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4. De gebruiker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek van de 
aanbieder.

5. De gebruiker moet de parkeertermijn van maximum 45 minuten respecteren.
6. Het is de gebruiker niet toegelaten:

o Een inrij op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld wanneer er andere voertuigen 
geparkeerd staan: de Zorgparking-kaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;

o De Zorgparking-kaart gebruiken buiten het kader van dit project, bijvoorbeeld door te 
parkeren op een inrij zonder Zorgparking-sticker;

o Misbruik te maken van de Zorgparking-plaatsen bijvoorbeeld door deze te gebruiken indien 
men geen zorg verstrekt;

o De inrij te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de Zorgparking-kaart 
staat vermeld;

o Op welke wijze ook, een inrij te reserveren of zich te laten voorbehouden;
o Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een inrij;
o De Zorgparking-kaart te laten gebruiken door derden.

7. De gebruiker is verplicht zich af te melden op de website én de Zorgparking-kaart terug te bezorgen 
aan Indigo wanneer hij de deelname aan Zorgparking stopzet.

Artikel 6
Gemeente Beveren

1. Informatie met betrekking tot het project Zorgparking kan steeds bekomen worden op de website 
www.beveren.be/zorgparking

2. De persoonlijke gegevens van aanbieders en gebruikers worden niet doorgegeven aan derden en 
zijn niet zichtbaar op de website. Er is wel een weergave van de locaties van de parkeergarages via 
een symbool. Indien gewenst kan een aanbieder of gebruiker vragen zijn persoonlijke gegevens in te 
mogen kijken en desgevallend te laten verbeteren.

3. De gemeente Beveren fungeert als contactpunt tussen aanbieder en gebruiker. De gemeente 
Beveren kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welk risico, schade- of 
aansprakelijkheidsgeval dan ook, naar aanleiding van het project Zorgparking en onder meer niet 
voor:

o inbreuken op dit reglement door de aanbieder en/of de gebruiker;
o gebruik of misbruik van de website www.beveren.be/zorgparking;
o eventuele schade van welke aard of oorzaak ook, die de aanbieder lijdt (bijvoorbeeld 

beschadiging aan garagepoort of inrij, inbraak, vandalisme, verzakking, ...) of die de 
gebruiker lijdt;

o rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend door of aan derden

Artikel 7
Slotbepalingen

1. Het verkeersreglement betreffende parkeerverbod en autoluwe zones blijft van kracht. Binnen een 
zone met parkeerverbod (signalisatie E1 of gemarkeerde gele onderbroken lijnen) kan er geen 
sticker aangevraagd worden en mag er niet geparkeerd worden.

2. 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 en het takelen van het voertuig van de 
gebruiker.

3. De gemeente Beveren kan het project te allen tijde stopzetten en onder meer bij een slechte 
evaluatie.

4. De gemeente Beveren behoudt zich het recht voor, bij het niet naleven van één of meerdere 
bepalingen van het gebruiksreglement:

http://www.beveren.be/zorgparking
http://www.beveren.be/zorgparking
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o door de gebruiker: om de Zorgparking-kaart in te trekken. De gebruiker wordt hiervan via 
post op de hoogte gesteld. Indien hij de Zorgparking-kaart niet terug inlevert, worden er de 
nodige juridische stappen ondernomen om deze terug te bekomen.

o door de aanbieder : om de inrij uit het project te schrappen en van de website te halen.
5. Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de Belgische 

rechtbanken zijn desgevallend bevoegd.

Bijlagen
1. Reglement Zorgparking_20211129.odt

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


