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Voorschriften Parkeer & Zorg-project Stad Halle                                 

 

Artikel 1 – definities 

Parkeer & Zorg: initiatief van Stad Halle waarmee een inwoner van Stad Halle de parkeerplaats op de 

openbare weg ter hoogte van zijn inrit of garage kosteloos aanbiedt aan zorgverstrekkers tijdens het 

uitvoeren van de zorg. De zorgverstrekking gebeurt niet noodzakelijk op de locatie van de 

inrit/garage. 

 

De aanbieder: huurder of eigenaar van een inrit/garage gelegen in de Stad Halle, die in het kader van 

Parkeer & Zorg de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit/garage ter beschikking stelt van de 

zorgverstrekker tijdens het uitoefenen van de zorg.  

 

De gebruiker: de zorgverstrekker (met Riziv-nummer, met Vesta-nummer of tewerkgesteld in een 

erkende thuiszorgdienst)  die over een Parkeer & Zorg-kaart beschikt.  

 

Artikel 2 – Doelgroep en toepassingsgebied 

Deze voorschriften zijn van toepassing op alle gebruikers en aanbieders van een plaats voor een inrit 

of garage in kader van Parkeer & Zorg-initiatief. 

Het gebruik van de Parkeer & Zorg-sticker en/of de Parkeer & Zorg-kaart impliceert aanvaarding van 

deze voorschriften. 

 

Artikel 3 – Regels aanbieder 

De aanbieder: 

 plaatst de Parkeer & Zorg-sticker zichtbaar ter hoogte van de deelnemende inrit of garage.  

 is huurder of eigenaar van de inrit of garage. Bij gemeenschappelijk gebruik van de 

inrit/garage gemeenschappelijk is de schriftelijke toestemming van alle gebruikers vereist. 

 stelt de plaats kosteloos ter beschikking van de deelnemende zorgverlener.  

 verwijdert de Parkeer & Zorg-sticker wanneer hij de parkeerplaats niet meer ter beschikking 

wenst te stellen. 
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 stelt de parkeerplaats ter beschikking van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 18u met 

een limiet van 90 minuten per zorgverstrekker. 

 geeft toestemming aan de stad Halle om zijn adres te publiceren in een lijst van aanbieders 

en/of op een plattegrond ten behoeve van de gebruikers. 

 

 

 

Artikel 4 – Regels gebruiker 

 De gebruiker is ten allen tijde verplicht: 

 

o zijn voertuig zo spoedig mogelijk te verplaatsen wanneer de aanbieder daarom 

verzoekt. 

o de Parkeer & Zorg-kaart met geldig mobiel telefoonnummer zichtbaar achter de 

voorruit van de wagen te plaatsen.  

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

 

 

 Het is ten allen tijde verboden door de gebruiker:  

 

o zijn voordeel te gebruiken wanneer hij geen zorg verleent of dit door te geven aan 

derden. 

o langer te parkeren dan de voorziene termijn of langer dan de zorg duurt. 

o een vergoeding te betalen aan de aanbieder om deze plaats exclusief aan hem/haar 

voor te behouden. 

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

 

 De gebruiker gaat akkoord: 

 

o dat zijn gegevens worden doorgegeven aan de deelnemende gemeenten.  

 

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

 

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

werkingsgebied. 

o uitdiensttreding/stopzetting van de beroepsactiviteit als zorgverstrekker. 

o aanvraag van een nieuwe kaart o.w.v. een wijziging of o.w.v. het verstrijken van de 

geldigheidsdatum. 
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Artikel 5 – Overige bepalingen 

 De Parkeer & Zorg kaart biedt geen garanties op een parkeerplaats. 

 De Parkeer & Zorg kaart is enkel geldig voor een deelnemende inrit/garage, aangegeven met 

de Parkeer & Zorg-sticker. 

 Het College van Burgemeester en schepenen bepaalt de voorschriften voor de uitvoering, 

aanvragen, stopzetting en registratie. Deze kunnen ten allen tijde aangepast worden indien 

noodzakelijk voor de veiligheid of de noodwendigheden van het Parkeer & Zorg-project. 

 De actuele voorschriften zijn ten allen tijde te raadplegen via de website van het 

Parkeer&Zorg-project. https://www.halle.be/parkeer-en-zorg 

 Stad Halle is niet verantwoordelijk voor schade aan inrit of garage van welke aard of oorzaak 

ook. 

 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 of sticker ingetrokken.  

 De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik.  

 

 

Artikel 6 –Inwerkingtreding 

Deze voorschriften treden in werking op 1 mei 2021. 

https://www.halle.be/parkeer-en-zorg
mailto:gelijkekansen@halle.be

