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Zorgparkeren
Wat is zorgparkeren?
Bij zorgparkeren stellen inwoners de parkeerplaats vóór de eigen oprit of garage ter beschikking van
zorgverleners, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen,... Zo kunnen deze makkelijker en sneller parkeren
dicht bij de woning van hun patiënten.

Dag bezoeker

De zorgparking wordt permanent (7 dagen op 7, 24 uur op 24) kosteloos ter beschikking gesteld.
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Via deze herkenbare stickers vinden de zorgverleners dan de beschikbare parkeerplaatsen makkelijk terug in het
straatbeeld.

Stopzetting zorgparkeerplaats?
Je kan op elk moment de zorgparking stopzetten. Meld in dat geval de stopzetting aan de dienst Mobiliteit en
verwijder de sticker.

Zorgparkeerkaart
Om gebruik te maken van de zorgparking, moeten zorgverleners over een zorgparkeerkaart beschikken.
Deze kaart kan je gratis aanvragen. De kaart blijft 5 jaar geldig.

Hoe gebruik je de kaart?
1. Vul je naam en het gsm-nummer waarop je bereikbaar bent, in op de zorgparkeerkaart.
2. Leg de kaart tijdens de duurtijd van de zorg goed zichtbaar achter de voorruit van de wagen.
In de blauwe zone leg je de zorgparkeerkaart naast de parkeerschijf. Dan mag je onbeperkt gratis parkeren (in
plaats van maximaal 2 uur).
Als de aanbieder van de zorgparking dit vraagt, moet je de wagen zo snel mogelijk verplaatsen.
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