Reglement ‘Zorggarage’
Artikel 1: Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis.

Zorggarage: een stedelijk initiatief waarbij een bewoner de parkeerplaats ter hoogte van zijn
inrit 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 de stad
Veurne, die zijn inrit ter beschikking stelt van zorgverstrekkers in functie van het ‘Zorggarage
project’.

De gebruiker: de door het RIZIV (in het bezit van een RIZIV nummer of een
inschrijvingsbewijs van verzorgende) of de Vlaamse gemeenschap erkende zorgverstrekkers,
die beschikt over een Zorggarage parkeerkaart.

Stadsbestuur Veurne: beheerder van ‘Zorggarage Veurne’.

De parkeerplaats ter hoogte van de inrit/garage: de (parkeer)plaats op openbaar domein voor
een inrit van die als parkeerplaats ter beschikking gesteld wordt aan de zorgverstrekker voor
de duur van de zorg.

De zorggaragekaart: een parkeerkaart met daarop het mobiele nummer van de
zorgverstrekker in functie van het project ‘Zorggarage’. Deze parkeerkaart wordt door stad
Veurne uitgereikt.

De zorggaragesticker: zichtbaar bevestigd ter hoogte van de inrit, waarmee de bewoner aan
de zorgverstrekker aangeeft dat hij de plaats voor zijn inrit ter beschikking stelt.
Artikel 2: Doelgroep en toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van een inrit in functie van het
project ‘Zorggarage’. De ‘Zorggarage’ is enkel geldig voor een deelnemende inrit/garage, in die zin
kenbaar gemaakt door een zorggaragesticker, afgeleverd door stadsbestuur Veurne.
Artikel 3: Regels voor de aanbieder
De aanbieder verbindt zich ertoe de plaats voor de inrit ter beschikking te stellen aan de gebruiker
en dit 24/24u en 7/7, dit zonder enige discriminatie of voorkeur van zorgverstrekker.
Het ter beschikking stellen van de plaats voor de inrit gebeurt kosteloos.
De aanbieder is te allen tijde verplicht de sticker zichtbaar aan te brengen ter hoogte van de
deelnemende inrit. Deze sticker kan aangevraagd worden via www.veurne.be/zorggarage of aan
het onthaal van het administratief centrum de ‘Seylsteen’ waarbij de identiteit van de aanvrager en
de ligging van de garage/inrit worden aangegeven.
De aanbieder kan de plaats voor de inrit ter beschikking stellen van een inrit die
gemeenschappelijk wordt gebruikt mits hij of zij de schriftelijke toestemming heeft van alle
gebruikers ervan.
Indien men de inrit niet meer ter beschikking wenst te stellen, dient de aanbieder de sticker te
verwijderen. De aanbieder dient dit ook te melden aan het stadsbestuur Veurne via
www.veurne.be/zorggarage .
Artikel 4: Regels voor de gebruiker
De gebruiker is ten allen tijde verplicht:

de zorggaragekaart met daarop een mobiel telefoonnummer waarop de zorgverstrekker
bereikbaar is duidelijk zichtbaar in het voertuig voor te leggen;

wijzigt het gsm-nummer, dan vervalt de zorggaragekaart en dient dit onmiddellijk
doorgegeven te worden aan het stadsbestuur en dient een nieuwe zorggaragekaart
aangevraagd te worden. De oude zorggaragekaart dient ingeleverd te worden ter gelegenheid
van de aanvraag van de nieuwe. Zorgverleners kunnen een zorggarage- kaart aanvragen via
www.veurne.be/zorggarage ;

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 op straffe van uitsluiting niet toegelaten:





misbruik te maken van de zorggarageplaatsen door deze te gebruiken indien men geen zorg
verleent;
de inrit te gebruiken indien er geen geldig mobiel telefoonnummer op de zorggarage kaart
staat vermeld;
een vergoeding te betalen aan de aanbieder van de inrit om de inrit exclusief voor te
behouden;
de zorggaragekaart door te geven aan derden.

De gebruiker hoeft geen parkeerschijf voor te leggen in een straat die deel uitmaakt van de blauwe
zone, dit wel op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige zorggaragekaart. Deze kaart verleent
binnen de blauwe zone aan de zorgverstrekker echter geen recht tot onbeperkt parkeren buiten de
parkeerplaatsen ter hoogte van een garage/inrit, voorzien van een zorggaragesticker. Hiertoe dient
de blauwe schijf geplaatst te worden.
De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan het project ‘Zorggarage’ stopzetten. Hiertoe dient
hij de zorggaragekaart terug te bezorgen aan het stadsbestuur.
Artikel 5: Voorwaarden
De zorggaragekaart biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie.
De zorggaragekaart is enkel geldig voor een deelnemende inrit. Een deelnemende inrit wordt
kenbaar gemaakt met een zorggaragesticker.
Artikel 6: Overige bepalingen
Stad Veurne is bij de uitvoering van het reglement ‘Zorggarage’ op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan de inrit, welke aard of oorzaak ook.
Dit gebruikersreglement kan te allen tijde door stad Veurne worden aangepast, indien dit
noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de noodwendigheden van het project ‘Zorggarage’.
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 juni 2019.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

