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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 mei 2021

AFDELING TECHNISCHE ZAKEN  - 
Mobiliteit, Lokale economie, 

Landbouw & markten 

12 2021_GR_00109 Reglement Parkeer & Zorg - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther 
Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; mevrouw Marleen De Kegel; 
de heer Jean Cornand; mevrouw Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer 
Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy 
Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de 
heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann 
De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; 
mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen 
Steeman; mevrouw Kim Paesmans; de heer Lucien Wauters; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft op 28 januari 2021 het principe van het 
zorgparkeren goedgekeurd en vraagt aan de gemeentelijke diensten dit voorstel verder 
uit te werken.

Omwille van de parkeerdruk vinden zorgverstrekkers niet altijd een parkeerplaats dichtbij 
de woning van hun patiënt. Op deze manier gaat er soms veel tijd verloren.

Met het gemeentelijk initiatief "Parkeer & Zorg" kan een bewoner door middel van een 
Parkeer & Zorg-sticker de parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit/garage aanbieden aan 
zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie 
plaatsvinden dan de locatie van de inrit. De zorgverstrekker die hiervan gebruik wil 
maken, moet in het bezit zijn van een Parkeer & Zorg-kaart". Deze moet zichtbaar achter 
de voorruit van zijn/haar voertuig geplaatst worden en vermeld  het gsm-nummer van de 
zorgverstrekker.

Na overleg met Halle, Beersel en onze politiediensten is voorgesteld om dit project 
intergemeentelijk te organiseren. Een intergemeentelijk aanpak leidt tot meer 
eenduidigheid binnen de politiezone Zennevallei en aanpak door onze politiediensten.
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Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd op basis van artikel 56-57 van 
het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Het reglement Parkeer & Zorg, vervat onder de artikelen 2 tot en met 8, wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
Definities 

Parkeer & Zorg: Initiatief van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw waarmee een inwoner van 
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 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 gemeente Sint-
Pieters-Leeuw, 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 3
Doelgroep en toepassingsgebied 

Dit regelement is van toepassing op alle gebruikers en aanbieders van een plaats voor 
een inrit of garage in kader van Parkeer & Zorg- initiatief van maandag tot en met 
zaterdag tussen 9 en 18 uur.

Het gebruik van de Parkeer & Zorg-sticker en/of de Parkeer & Zorg-kaart impliceert 
aanvaarding van dit reglement. 
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Artikel 4
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. 
 Houdt zich aan de voorschriften voor de uitvoering, aanvragen, stopzetting en 

registratie van een Parkeer & Zorg-sticker zoals opgenomen in het 
gebruikersreglement. 

Artikel 5
Regels gebruiker 

De gebruiker is te allen tijde verplicht: 

 Zich te houden aan de voorschriften voor de uitvoering, aanvragen en stopzetting 
van een Parkeer & Zorg-kaart zoals opgenomen in het gebruikersreglement. 

 Zijn voertuig zo spoedig mogelijk te verplaatsen wanneer de aanbieder daarom 
verzoekt.

Het is ten allen tijde verboden door de gebruiker:

 Zijn voordeel te gebruiken wanneer hij geen zorg verleent of dit door te geven 
aan derden.

 Langer te parkeren dan 90 minuten, of langer dan de zorg duurt.
 Een vergoeding te betalen aan de aanbieder om deze plaats exclusief aan 

hem/haar voor te behouden.

Artikel 6
Regels gebruiker 

De gebruiker is ten allen tijde verplicht: 

 Zich te houden aan de voorschriften voor de uitvoering, aanvragen en stopzetting 
van een Parkeer & Zorg-kaart zoals opgenomen in het gebruikersreglement. 

 Zijn voertuig zo spoedig mogelijk te verplaatsen wanneer de aanbieder daarom 
verzoekt.

 De Parkeer & Zorg-kaart met vermelding van je mobiel telefoonnummer samen 
met je parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit van de wagen te plaatsen.

 Met de parkeerschijf het tijdstip van je aankomst aan te geven.

Het is ten allen tijde verboden door de gebruiker:
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 Zijn voordeel te gebruiken wanneer hij geen zorg verleent of dit door te geven 
aan derden.

 Langer te parkeren dan 90 minuten, of langer dan de zorg duurt.
 Een vergoeding te betalen aan de aanbieder om deze plaats exclusief aan 

hem/haar voor te behouden.

Artikel 7
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 uitvoeringsmodaliteiten. 

Deze kunnen te allen tijde aangepast worden indien noodzakelijk voor de 
veiligheid of de noodwendigheden van het Parkeer & Zorg-project en zijn te 
raadplegen op de gemeentelijke website Sint-Pieters-Leeuw/parkeerpluszorg 

 De gemeente Sint-Pieters-Leeuw is niet verantwoordelijk voor schade aan inrit of 
garage van welke aard of oorzaak ook. 

 De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik. 

Artikel 8
Inwerkingtreding 

Het reglement Parkeer & Zorg treedt in werking op 1 juni 2021.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens
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