Reglement Zorgparkeren
Artikel 1 - Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
Zorgparkeren: een gemeentelijk initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn
inrit of garage aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een
andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de inrit.
De aanbieder: de eigenaar of huurder van een inrit of garage op het grondgebied van Moorslede die
zijn inrit ter beschikking stelt van zorgverstrekkers in functie van het Zorgparkeren-project.
De gebruiker: de persoon die zorg verstrekt en in het bezit is van een RIZIV nummer, een
inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en beschikt over een
Zorgparkeren parkeerkaart.
Lokaal bestuur Moorslede: gemeentelijk bestuur, beheerder van het initiatief Zorgparkeren.
De parkeerplaats ter hoogte van de inrit/garage: de (parkeer)plaats op openbaar domein voor een
inrit die als parkeerplaats ter beschikking gesteld wordt aan de zorgverstrekker voor de duur van de
zorg.
De Zorgparkeerkaart: een speciale parkeerkaart met daarop het mobiele nummer en de
nummerplaat van de zorgverstrekker in functie van Zorgparkeren vermeld. Deze parkeerkaart wordt
door het lokaal bestuur Moorslede uitgereikt.
De Zorgparkeersticker: sticker, zichtbaar bevestigd ter hoogte van de inrit, waarmee de bewoner aan
de zorgverstrekker aangeeft dat hij de plaats voor zijn inrit ter beschikking stelt.
De gebruikers zijn verplicht om dit reglement te respecteren.

Artikel 2 - Doelgroep en toepassingsgebied
Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle gebruikers van een inrit in functie van
zorgparkeren.
Voor de gebruiker geldt dat hij door het louter voorleggen van de zorgparkeerkaart in de wagen
zonder enig voorbehoud de bepalingen van het gebruikersreglement aanvaardt.
Van deze bepalingen kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord van het
lokaal bestuur Moorslede.

Artikel 3 - Regels aanbieder


De aanbieder verbindt zich ertoe de vrije zorgparkeerplaats ter beschikking te stellen aan de
gebruiker met een zorgparkeerkaart, dit zonder enige discriminatie of voorkeur van
zorgverstrekker.



Het ter beschikking stellen van de zorgparkeerplaats gebeurt kosteloos.



De aanbieder is te allen tijde verplicht de sticker zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de
zorgparkeerplaats.



Potentiële parkeerruimte voor gemeenschappelijke garages of opritten (bijvoorbeeld van
een appartement) kunnen niet opgenomen worden als zorgparkeerplaats.



Indien men de inrit niet meer ter beschikking wenst te stellen, dient de aanbieder de sticker
te verwijderen.

Artikel 4 - Regels voor de gebruiker


De gebruiker is te allen tijde verplicht:
o De zorgparkeerkaart met daarop een mobiel telefoonnummer waarop de
zorgverstrekker bereikbaar is duidelijk zichtbaar in de wagen voor te leggen.
o

De zorgparkeerkaart enkel te gebruiken met het voertuig waarvan de nummerplaat
op de kaart is vermeld.

o

De gebruiker moet het voertuig zo snel mogelijk verplaatsen op eenvoudig verzoek
van de aanbieder.

Aan deze verplichtingen dient steeds gelijktijdig te worden voldaan.




Het is de gebruiker niet toegelaten:
o Misbruik te maken van de zorgparkeren plaatsen door deze te gebruiken indien men
geen zorg verleent.
o

De inrit te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer of nummerplaat
op de zorgparkeerkaart staat vermeld.

o

Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van de inrit om de inrit exclusief voor te
behouden.

o

De zorgparkeerkaart door te geven aan derden.

De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan zorgparkeren stopzetten. Hiertoe dient hij
de zorgparkeerkaart terug te bezorgen aan het lokaal bestuur Moorslede.

Artikel 5 - Voorwaarden


De zorgparkeerkaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie.



De zorgparkeerkaart verleent de gebruiker geen toegang tot het voetgangersgebied.



De zorgparkeerkaart is enkel geldig voor een deelnemende inrit. Een deelnemende inrit
wordt kenbaar gemaakt met een zorgparkeersticker.



De zorgparkeerkaart ontslaat de gebruiker niet van de andere verkeersreglementen, zoals
blauwe zone, beperkt parkeren, …

Artikel 6 - Overige bepalingen


Het lokaal bestuur Moorslede is bij de uitvoering van het zorgparkeren project op geen
enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan inrit van welke aard of
oorzaak ook.



Dit gebruikersreglement kan te allen tijde door het lokaal bestuur Moorslede worden
aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de 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.

Artikel 7 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020.

