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Reglement voor Parkeer plus Zorg in Oudenaarde 

 

Inleiding 

Het Parkeer plus Zorg project is een initiatief van stad Oudenaarde. Het project wil het werk en de 

mobiliteit van zorgverleners vergemakkelijken door privé parkeerplaats(en) voor inritten te laten 

gebruiken tijdens de uitvoering van de zorg. Dit zonder dat deze zorg op dezelfde locatie moet 

plaatsvinden. Het project is gebaseerd op vrijwilligheid. De inwoner van Oudenaarde die rechtmatig 

beschikt over een parkeerplaats biedt deze vrijwillig aan de zorgverleners aan. 

  

 

Artikel 1. Definities  

Parkeer plus Zorg: een gemeentelijk initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn 

inrit aanbiedt aan zorgverleners 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 Oudenaarde die 

zijn inrit ter beschikking stelt voor zorgverleners in functie van het Parkeer plus Zorg project.  

 

De gebruiker: de zorgverlener die een huisbezoek aflegt met een voertuig, in het bezit is van een RIZIV 

nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en 

beschikt over een Parkeer plus Zorg kaart.  

 

Stad Oudenaarde: gemeentelijk bestuur, beheerder van het Parkeer plus Zorg project. 

 

De parkeerplaats ter hoogte van de inrit/garage: de parkeerplaats voor een inrit, al dan niet op de 

openbare weg, gelegen op het grondgebied van stad Oudenaarde.  

 

De Parkeer plus Zorg kaart: een parkeerkaart, aan de gebruiker ter beschikking gesteld door stad 

Oudenaarde, die aantoont dat hij gebruiker is en de mogelijkheid heeft om tijdens de duur van de zorg 

gratis te parkeren op de parkeerplaats van de aanbieder. Deze Parkeer plus Zorg kaart bevat het gsm-

nummer van de gebruiker en fungeert als legitimatiekaart. De gebruiker is tijdens het gebruik van de 

parkeerplaats bereikbaar voor de aanbieder. 

 

De Parkeer plus Zorg sticker: door deze sticker zichtbaar aan te brengen, ter hoogte van de inrit, geeft 

de aanbieder aan dat hij deze parkeerplaats ter beschikking stelt voor het project Parkeer plus Zorg. 

 

 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied  

Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrit in functie van 

het Parkeer plus Zorg project. 

 

Voor de gebruiker geldt dat hij door het louter voorleggen van de Parkeer plus Zorg kaart in de wagen 

zonder enig voorbehoud de bepalingen van het gebruikersreglement aanvaardt.  

 

Na aanmelding via de website krijgt de aanbieder een Parkeer plus Zorg sticker. Hij kan die per post 

laten opsturen of zelf ophalen aan het onthaal van het Administratief Centrum Maagdendale 

(Tussenmuren 17) of aan het onthaal van het Sociaal Huis (Meerspoort 30). 

 

Na aanmelding via de website krijgt de gebruiker een Parkeer plus Zorg kaart. Deze wordt per post 

opgestuurd. 
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Artikel 3. Engagement van de aanbieder  

 De aanbieder verbindt zich ertoe de plaats voor de inrit ter beschikking te stellen aan de 

gebruiker volgens het door hem voorgestelde regime (ma tot vrij, altijd, van … u tot …. u), 

tijdens de duur van het huisbezoek. 

 

 Het ter beschikking stellen van de plaats voor inrit gebeurt kosteloos.  

 

 De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan ter hoogte van de deelnemende inrit op ongeveer 

+/- 1,5m te rekenen van de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een wagen).  

 

 De aanbieder staat toe dat stad Oudenaarde de inrit vermeldt op hun website door enkel de 

straatnaam te vermelden en het aantal aangeboden parkeerplaatsen.  

 

 De aanbieder mag geen inrit ter beschikking stellen waarvan deze is bestemd voor 

gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige rechtmatige gebruiker is.   

 

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

verwijderen en dit te melden aan stad Oudenaarde.  

 

 

Artikel 4. Engagement van de gebruiker  

 De zorgverlener is verplicht de Parkeer plus Zorg kaart met daarop een mobiel telefoonnummer 

waarop de zorgverlener bereikbaar is duidelijk zichtbaar in de wagen voor te leggen. Wanneer 

dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven aan stad Oudenaarde 

en een nieuwe Parkeer plus Zorg kaart aanvragen. Een Parkeer plus Zorg kaart zonder actueel 

telefoonnummer is ongeldig en onbruikbaar.  

 

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

aanbieder.  

 

 De gebruiker moet de verkeersregels naleven. Zijn voertuig mag geen hinder veroorzaken voor 

fietsers of voetgangers.  

 

Het is de gebruiker niet toegelaten:  

 Misbruik te maken van de Parkeer plus Zorg kaart door deze te gebruiken indien men geen zorg 

verleent.  

 

 De inrit te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de Parkeer plus Zorg 

kaart staat vermeld.  

 

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

 

 De Parkeer plus Zorg kaart door te geven aan derden.  

 

De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan Parkeer plus Zorg project stopzetten. Hiertoe dient hij 

stad Oudenaarde te informeren per mail en de Parkeer plus Zorg kaart terug te bezorgen aan Stad 

Oudenaarde.   

 

 

Artikel 5. Voorwaarden  

De Parkeer plus Zorg kaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie.  

 

De Parkeer plus Zorg kaart verleent de gebruiker geen toegang tot het voetgangersgebied.  
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De Parkeer plus Zorg kaart is enkel geldig voor een deelnemende inrit. Een deelnemende inrit wordt 

kenbaar gemaakt met een Parkeer plus Zorg sticker.  

 

De Parkeer plus Zorg sticker als de Parkeer plus Zorg kaart zijn gratis. 

 

Stad Oudenaarde behoudt zich het recht voor, bij het niet naleven van één of meerdere bepalingen van 

het gebruikersreglement 

 door de gebruiker: de Parkeer plus Zorg kaart in te trekken. 

 door de aanbieder: om de parkeerplaats uit het project te schrappen. 

 

 

Artikel 6. Overige bepalingen  

Stad Oudenaarde is bij de uitvoering van het Parkeer plus Zorg project op geen enkele wijze 

verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan de inrit van welke aard of oorzaak ook.  

 

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 op het verkeersreglement. 

 

Dit gebruikersreglement kan te allen tijde door Stad Oudenaarde worden aangepast, indien dit 

noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het Parkeer plus Zorg project.  

 

Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgische recht van toepassing. Alleen de Belgische 

rechtbanken zijn desgevallend bevoegd. 

 

 

Artikel 7. Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 27 april 2020.  


