Project Zorgparking
Bent u een zorgverstrekker? Via deze brochure wil het
gemeentebestuur u graag als zorgverstrekker informeren over
het project zorgparking.

Zorgparking is een initiatief van de gemeente Kortenberg in
samenwerking met de gemeente Herent
Het project wil het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers
vergemakkelijken door privéparkeerplaatsen voor garagepoorten
te laten gebruiken tijdens de uitvoering van de
zorg bij een patiënt. Dit zonder dat de zorg op
dezelfde locatie moet plaatsvinden. Voor zowel
u als zorgverstrekker als voor uw patiënten is het
belangrijk dat er zo weinig mogelijk tijd verloren
wordt bij het parkeren, zodat de beschikbare tijd
voor zorg optimaal besteed kan worden aan de
patiënt.

Het project is gebaseerd op vrijwilligheid
De Kortenbergenaar die rechtmatig beschikt over een parkeerplaats
biedt deze vrijwillig aan de zorgverstrekker aan. De gemeente
Kortenberg is beheerder van het project en aanspreekpunt bij
vragen en/of eventuele problemen. De gemeente Kortenberg is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en kan de
reglementen en alle modaliteiten aanpassen indien nodig.
Het project is ondertussen ook kenbaar gemaakt aan de inwoners
van Kortenberg via een brochure, waarin het gemeentebestuur
de inwoners aanmoedigt om deel te nemen aan het project en hun
parking/inrij te registreren als zorgparking. De inwoners die wensen
deel te nemen aan dit project en hun inrit
of parkeerplaats willen aanbieden, moeten
zich eerst registreren. Dit kan door het online
webformulier in te vullen via www.kortenberg.
be/zorgparking. Als u bij mensen zorg aan huis
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verstrekt, informeer hen dan zeker hierover
en spoor hen aan om aan het project deel te
nemen. U als zorgverstrekker kunt er alleen wel
bij varen.
Vergemakkelijk het werk en de mobiliteit van zorgverstrekkers en
verhoog zo mee de beschikbare tijd voor zorg aan de patiënt.

Eens de burger zich online heeft geregistreerd,
zal door de dienst Mobiliteit worden nagegaan
of de inrij of parking in aanmerking komt
voor deelname. Als dit het geval is, wordt de
sticker van het project zorgparking bezorgd
aan de inwoner, waarna deze sticker op de
garagepoort of aan de inrij moet worden
geplakt. Zo is het voor u als zorgverstrekker
duidelijk dat u deze parking kunt gebruiken als
u zorg aan huis gaat verstrekken bij een patiënt.

Wat moet u als zorgverlener doen om in te stappen in het project?
In eerste instantie moet u zich persoonlijk aanbieden aan de balie van
het dienstencentrum OC Berkenhof (Beekstraat 25, 3070 Kortenberg)
om uw zorgparkingkaart aan te vragen. De zorgparkingkaart kan niet
online aangevraagd worden. U wordt vervolgens geregistreerd en uw
zorgparkingkaart wordt daarna meteen afgeleverd.
Eens u de zorgparkingkaart hebt, kunt u dus gebruikmaken van de
zorgparkings/inrij van burgers die deze vrijwillig aangeboden hebben
en deze kenbaar maken door de zorgparkingsticker. Als er geen sticker
zichtbaar is, is het dus geen zorgparking. Ook belangrijk om weten is
dat de zorgparkings/inrij enkel gebruikt mogen worden als u eﬀectief
zorg gaat verlenen bij een cliënt aan huis.
De zorgparkingkaart dient te allen tijde duidelijk in het zicht te
liggen achter de voorruit van uw wagen en moet uw naam en een
telefoonnummer bevatten waarop u tijdens het gebruik van de
zorgparking te bereiken bent, zodat de aanbieder van de parking/inrij u
in geval van nood kan bereiken. Als de aanbieder u opbelt en vraagt om
u te verplaatsen, is het ook belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet.
Raadpleeg zeker ook het reglement van het project zorgparking via
www.kortenberg.be/zorgparking. Hier kunt u meer uitleg vinden over
de regels van het project.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de dienst Gezondheid & Zorg
via gezondheid-en-zorg@kortenberg.be of 02 755 23 10.
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