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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 april 2021

VRIJE TIJD & GELIJKE KANSEN

14 2021_GR_00069 Zorgparkeren - reglement - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; de heer 
Christophe Merckx; de heer Johan Servé; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de 
heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; 
mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Richard 
Severijns; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke 
Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva 
Demesmaeker; de heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de 
heer Pascal Saenen; de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; 
de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Rogier Lindemans

Verontschuldigd:
mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Pieter Busselot

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het college keurde in zitting van 4/12/2020 het principe van 'zorgparkeren' goed alsook de 
modaliteiten.

Advies en motivering
Op basis van de modaliteiten werd een reglement opgemaakt waarin de krijtlijnen worden 
opgenomen. Dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.(zie bijlage)

Wij stellen voor aan de gemeenteraad om delegatie te geven aan het college van burgemeester en 
schepenen om de voorschriften voor de concrete werking vast te stellen, zodat deze op basis van 
evaluatie kunnen worden bijgestuurd.  

Voor de actuele concrete voorschriften stellen wij volgende voor:
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Regels aanbieder

De aanbieder:

 stelt de parkeerplaats ter beschikking van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur 
met een limiet van 90 minuten per zorgverstrekker.

 geeft toestemming aan de stad Halle om zijn adres te publiceren op de website van het 
Parkeer & Zorg-project in een lijst van aanbieders en/of op een plattegrond ten behoeve van 
de gebruikers. 

Regels gebruiker

 De gebruiker is ten allen tijde verplicht:

 de Parkeer & Zorg-kaart met geldig mobiel telefoonnummer zichtbaar achter de voorruit van 
de wagen te plaatsen.

 met een parkeerschijf de start van de parkeerduur aan te geven.

Het is ten allen tijde verboden door de gebruiker:

 langer te parkeren dan 90 minuten, of langer dan de zorg duurt. 

De gebruiker dient de kaart terug te bezorgen en de stad Halle op de hoogte te brengen bij:

 stopzetting van deelname aan het project of de werking die verhuist naar een ander 
werkingsgebied. 

 uitdiensttreding/stopzetting van de beroepsactiviteit als zorgverstrekker.
 aanvraag van een nieuwe kaart o.w.v. een wijziging of o.w.v. het verstrijken van de 

geldigheidsdatum.

 Overige bepalingen

 Deze voorschriften zijn een aanvulling op het reglement van het Parkeer & Zorg-project 
goedgekeurd door de Gemeenteraad. 

 Een actuele versie van de voorschriften voor de uitvoering, aanvragen, stopzetting en 
registratie is beschikbaar op de website van het Parkeer & Zorg-project.

 Het College van Burgemeester en schepenen kan ten allen tijde deze voorschriften aanpassen 
indien noodzakelijk voor de veiligheid of de noodwendigheden van het Parkeer & Zorg-project. 
 

 Bij vragen of knelpunten kan u contact opnemen met de dienst Gelijke kansen via e-mail naar 
gelijkekansen@halle.be of telefonisch op 02 365 97 01. 

 Bij misbruik wordt de Parkeer & Zorg-kaart/sticker ingetrokken.

 Inwerkingtreding

 Deze voorschriften treden in werking op 1 mei 2021.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2021.

Financiële en beleidsinformatie

mailto:gelijkekansen@halle.be
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Beleidsinformatie
Het SMP 2020-2025 voorziet in dergelijk initiatief, onder actiepunt V1.5.10.

Dienstverlening en verbinden > V1 Dienstverlening op maat > 5 Uitbreiding 

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement omtrent zorgparkeren goed.  Het reglement treedt in werking 
op 1 mei 2021. 

Bijlagen
1. Reglement Parkeer & Zorg-project Stad Halle.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00777 - Zorgparkeren - plan van aanpak - Goedkeuring
 2020_CBS_01657 - Zorgparkeren - projectvoorstel - Goedkeuring
 2021_CBS_00316 - Zorgparkeren - reglement - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


