OPTIMAL PARKING CONTROL

uw partner in kwalitatief parkeerbeheer

Optimal Parking Control (OPC) is al sinds 2002 actief en behoort inmiddels tot de
top 3 van de parkeerbeheerders in België. Wij zijn een Belgische KMO, gespecialiseerd in totaal parkeerbeheer in al zijn facetten.
Wij bieden onze dienstverlening en knowhow aan op het vlak van parkeerbeheer
op de openbare weg, het on-street parkeren, en staan in voor het ontwikkelen,
bouwen en beheren van ondergrondse en bovengrondse parkings, het off-street
parkeren.
Onze sterkste troeven zijn het doorgedreven maatwerk, out-of-the-box denken en
de zeer korte beslissingslijnen die ervoor zorgen dat wij op bijzonder snelle en
flexibele wijze kunnen inspelen op de veranderende marktomstandigheden en de
specifieke wensen van de opdrachtgever.
Wilt u graag kennismaken met onze doelstellingen, onze werkwijze en de verschillende fasen van het parkeerbeheer, dan staan wij u graag te woord.

‘ON STREET’ PARKEERBEHEER

‘OFF STREET’ PARKEERGARAGES

Als stad of gemeente bent u zelf verantwoordelijk voor de organisatie van het
parkeerbeheer. En daar kan OPC u als geen ander mee helpen!

Boven- en ondergrondse parkeergarages vormen een belangrijk onderdeel van
een goed en totaal parkeerbeleid. Hun locatie, grootte, beveiliging en tarifering
overtuigen de automobilist om er gebruik van te maken.

Met OPC kiest u voor:
Een private partner met meer dan 20 jaar ervaring.
Een puur Belgische onderneming met een flexibele, klantgerichte en
persoonlijke aanpak.
Een gestroomlijnde en integrale benadering van het parkeerbeheer,
steeds in samenspraak met het bestuur.
Volledige trajectbegeleiding in functie van een immer veranderende
mobiliteit.
Focus op optimale parkeerrotatie en duidelijke communicatie met de
burger.
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WIE ZIJN WIJ?

ONZE MISSIE

Dat, in combinatie met een goed beleid op de openbare weg, vermindert het
zoekverkeer in uw stad of gemeente, maakt het centrum leefbaarder en zorgt
voor een grotere aantrekkingskracht voor inwoners én bezoekers.
OPC ondersteunt zowel openbare besturen als private partners bij de volledige
realisatie van het parkingproject:
Studie en ontwikkeling
Bouw, uitrusting en financiering
Dagelijks beheer en onderhoud

EEN BETER ROTATIEBELEID

WIJ ONTZORGEN

Een efficiënt en consistent controleniveau zorgt voor een verhoging van de
parkeerrotatie, lagere parkeerdruk en minder zoekverkeer. De automobilisten
passen hun parkeergedrag aan, langparkeerders migreren naar de rand of naar
parkeergarages.

OPC staat in voor het volledige parkeerbeheer. De politie krijgt tijd vrij voor
andere taken. De gemeentelijke of stadsdiensten hoeven zich niet meer te
bekommeren over rapportering, uitgifte van parkeerkaarten, technische
follow-up, ...

ÉÉN AANSPREEKPUNT

ECOLOGIE EN DUURZAAMHEID

Er is één aanspreekpunt en dat is OPC. De stad of gemeente bepaalt het
parkeerbeleid en de strategie en OPC staat hen bij en draagt zorg voor de
uitvoering ervan. Wij informeren en sensibiliseren de automobilist, behandelen klachten en reiken parkeervergunningen uit. Ten aanzien van het bestuur
rapporteren we nauwgezet de financiële en operationele stand van zaken en
vervullen we een actief adviserende rol inzake mogelijke verbeteringen in het
parkeerbeleid.

BUDGETTAIRE ZEKERHEID
OPC draagt zelf alle kosten om de parkeercontrole uit te voeren. Ook voor
investeringen in parkeerautomaten, sensoren of andere parkeerinfrastructuur
hoeft u zelf niet noodzakelijk budget vrij te maken. De stad of gemeente heeft
wat dit betreft dus geen uitgaven, maar ontvangt daarentegen een vooraf
bepaald aandeel van de inkomsten. Dit verlicht de financiële last, vermijdt
verrassingen en laat toe om een langetermijnbeleid te ontwikkelen.

Mobiliteit, duurzaamheid en het onderling spanningsveld tussen deze thema’s,
behoren tot de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Het is onze taak en
intentie om u hierin bij te staan. Met informatie en adviesverlening, maar ook
via doorgedreven digitalisering en de implementatie van duurzame en
innovatieve technologieën. Nooit louter omwille van de vernieuwing op zich,
maar steeds ten dienste van de burger, de gemeente en een efficiënter
parkeerbeheer.

EEN FAIRE AANPAK
OPC handelt in opdracht en het verlengde van het beleid. Wij zijn ons bewust
van de publieke rol die wij vervullen. Een rechtvaardige en non-discriminatoire
aanpak behoort tot onze kernwaarden. Het is nooit onze bedoeling een
heksenjacht op de parkeerder te organiseren die de stad of gemeente in een
kwaad daglicht kan stellen.

WAAROM UW PARKEERBEHEER UITBESTEDEN?

PARKEERINFRASTRUCTUUR EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Wenst u betalend parkeren te introduceren? Of Shop&Go-zones met sensoren in
te richten? Is de bestaande infrastructuur aan vervanging toe? Denkt u aan een
parkeergeleidingssysteem om de verkeerstromen in uw stad te optimaliseren? Wilt u
mobiel betalen via sms of app aanbieden?

MANUELE CONTROLE

SCANCONTROLE

Parkeerhandhaving gebeurt meestal op manuele wijze door
parkeerwachters uitgerust met een handterminal. OPC hecht zeer veel
belang aan de selectie en opleiding van deze medewerkers. Zij zijn
immers het visitekaartje van onze onderneming en vormen het eerste
aanspreekpunt voor de burger inzake het parkeergebeuren in uw
stad of gemeente. Piekfijn in uniform en voorzien van de modernste
apparatuur voeren zij hun controlerondes uit volgens een strikt,
maar variabel schema. Zij verplaatsen zich daarbij te voet of met de
(elektrische) fiets.

OPC voert in een aantal centrumsteden en kustgemeenten controles
uit met een scanvoertuig. Deze technologie laat toe om omvangrijke
zones op zeer efficiënte wijze en binnen een kort tijdsbestek te
controleren en is bijgevolg bij uitstek geschikt voor grotere steden en
agglomeraties.

CONTROLE OP ‘ON STREET’ PARKEREN

Wat ook uw (mobiliteits)project is, OPC beschikt over de ervaring, know-how en
relaties om elk initiatief te begeleiden, implementeren en in stand te houden.
Wij stellen graag onze expertise, zowel op technologisch, operationeel, juridisch,
marketing als op algemeen management vlak, ten dienste van de opdrachtgever.
Hierbij stellen wij steeds het publiek belang voorop. Technologie en digitalisering
zijn slechts middelen om een doel te bereiken, nooit een doel op zich.
Voor het onderhoud van uw bestaande park beschikken wij over een eigen technisch
team dat vandaag onder meer instaat voor het preventief en curatief onderhoud
van onze parkeerautomaten verdeeld over diverse steden en gemeenten in België.

DIGITAAL LOKET EN PARKEERSHOP

PARKEERVERGUNNINGEN

OPVOLGING RETRIBUTIES

COMMUNICATIE EN KLACHTENBEHANDELING

RAPPORTERING EN CONTROLE

De parkeerder kan doorlopend terecht op
onze website www.parkeren.be en in het
e-loket voor informatie, het betwisten van
een opgelopen retributie of het aanvragen
van een parkeervergunning.

OPC verzorgt het gehele proces omtrent
het beheer en de uitgifte van bewonerskaarten en andere parkeervergunningen.
Wij maken de procedure voor de
automobilist zo eenvoudig mogelijk via
het e-loket of ter plaatse in één van onze
kantoren.

Een duidelijke en strikte invorderingsprocedure is een belangrijk onderdeel van
een efficiënt parkeerbeleid. In het kader
van een non-discriminatoire aanpak moet
het immers ook voor wanbetalers duidelijk
zijn dat zij de regelgeving dienen na te
leven.
OPC ontwikkelde hiervoor een zeer
efficiënte procedure in samenwerking met
een gespecialiseerd advocatenkantoor en
een nationaal netwerk van deurwaarders.

Het is van cruciaal belang om de bevolking perfect te informeren over
het parkeerplan in uw stad of gemeente en bereikbaar te zijn voor
het verstrekken van informatie en het behandelen van klachten. Het
uitgangspunt ligt volgens ons in het voorkomen van klachten, waarbij
de bevolking optimaal wordt geïnformeerd en gesensibiliseerd om
onnodige overtredingen te vermijden en vragen proactief beantwoord
worden. Doen er zich toch klachten voor, dan worden deze door onze
eigen, professionele en goed opgeleide klantendienst binnen een
uiterst korte termijn afgehandeld.

OPC stelt alles in het werk om uw parkeerbeleid nauwgezet en
transparant uit te voeren met een duidelijke rapportering en open
werkwijze, zowel op operationeel als op financieel vlak. Rapporten
worden stipt op overeengekomen tijdstippen via een beveiligd
extranet gedeeld. Daarnaast houdt het bestuur via geregelde
begeleidingscommissies een vinger aan de pols van het
parkeerbeheer en is OPC uiteraard steeds beschikbaar voor ad hoc
toelichting. In elk geval behoudt de stad of gemeente alle
zeggenschap over de tarieven en het gevoerde beleid.

Aanvullend kan er een parkeershop
ingericht worden om de automobilist een
rechtstreeks een persoonlijk aanspreekpunt
te bieden. Dit kan in een lokaal kantoor of
via zitmomenten in de stadskantoren.

OPC biedt voor het beheer van inname openbaar domein een dienstverlening aan, geheel op maat van de
opdrachtgever. Naar wens van de stad of gemeente kunnen wij het volledige proces zowel administratief
als operationeel, van aanvraag tot plaatsing en controle, voor onze rekening te nemen.
Voor de aanvraag van vergunningen en de operationele uitvoering op het terrein maken wij gebruik
van gespecialiseerde applicaties van een externe partner, het EagleBe-platform van de firma Merkator.
Dit platform is vandaag al in een groot aantal Belgische steden en gemeenten in gebruik. OPC ontvangt
via dit systeem haar werkopdrachten en is in staat om via de handhavingsapp controle op de vergunde
innames uit te voeren.
Naast deze integrale aanpak zijn ook diverse deeloplossingen mogelijk, waarbij OPC slechts een
welbepaald onderdeel van de dienstverlening van de stad of gemeente overneemt (vb. enkel controle IOD,
enkel plaatsing van parkeerverbodsborden, …). Flexibiliteit is ook hier ons credo!

Administratief luik >> van aanvraag tot vergunning
Online aanvraag
reservatie via
webformulier

INNAME OPENBAAR DOMEIN
(IOD)

Aanmaak dossier
en intekening in
GIPOD

Bevestiging
aanvraag via
applicatie

Conflictcontrole /
Vergunningsprocedure

Acceptatie
aanvraag en vraag
tot betaling

Betaling door
gebruiker

Vergunning door
stadsdiensten

Politie
geïnformeerd bij
overtreding

Weghalen borden
en afsluiting
dossier

Rapportering aan
stadsdiensten

Operationeel luik >> van plaatsing tot controle en ophaling
Planning personeel
en materiaal OPC

Plaatsing borden

Aanvulling dossier
en bevestiging
met foto tijdens
plaatsing

Controle door
parkeerwachters
via handcomputer

Is een ‘off street’ parkeergarage een mogelijke oplossing voor uw gemeente of stad?
>> OPC ontwikkelt, samen met haar partners en eventueel andere investeerders, parkeergarages vanaf het
ontwerp van de plannen tot de effectieve ingebruikname.
Heeft uw gemeente of stad al een parking, maar voldoet ze niet meer aan de huidige parkeerbehoeften?
>> Ook hier kan OPC een kwalitatieve oplossing bieden zoals een uitgebreide opfrissing van de
infrastructuur, een vernieuwing van de parkinginstallatie, de introductie van nieuwe gebruiks- en
betaalmodi, …. Steeds met het comfort van de parkeerder, een verhoogd gebruiksgemak en een
verbeterde efficiëntie voor ogen.

‘OFF STREET’ PARKEERBEHEER

COMMERCIËLE ONDERSTEUNING

24/7 CENTRALE MELDKAMER

RAPPORTERING EN CONTROLE

Onze activiteiten op dit vlak kunnen gaan
van het inrichten van een e-loket voor
aanvraag en uitreiking van abonnementen
tot het ter beschikking stellen van vouchers
of e-tickets voor de lokale handel of horeca
en het fysiek inzetten van promoteams
om de naambekendheid van de parking te
promoten, ...

OPC beschikt over een eigen centrale
meldkamer (control room) die 24u per
dag, 7 dagen op 7, ter beschikking staat
van de parkeerder. Via intercomverbinding
en rechtstreekse toegang tot de camerabeelden kan de meldkamer de situatie ter
plaatse monitoren en zo nodig doelgericht
ingrijpen, bijvoorbeeld door vanop afstand
de slagboom te openen, een technisch
interventieteam op te roepen, etc.

Uiteraard voorzien wij de nodige
rapporten om de opdrachtgever perfect
van de operationele en financiële stand
van zaken op de hoogte te houden, en
dit volgens de afgesproken frequentie.
Bovendien adviseren wij de oprichting
van een stuurgroep om op gezette tijden
overleg te plegen. Ook hier behoudt de
opdrachtgever finaal zeggenschap over het
te voeren beheer.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

PERMANENTIE TER PLAATSE

TECHNISCHE INTERVENTIES

INTERMODALITEIT

INRICHTING

Een onberispelijk schone en goed
onderhouden parking is één van onze
stokpaardjes. OPC hanteert strikte
schoonmaakprogramma’s en onderhoudsschema’s, die intern nauwgezet worden
gemonitord.

Uiteraard zijn onze medewerkers reeds
op locatie voor schoonmaak, onderhoud,
lediging van betaalautomaten, technische
interventies, ... Daarnaast kunnen wij ook
zorgen voor een ruimere permanentie
door parkingwachters ter bevordering van
het veiligheidsgevoel of voor een betere
dienstverlening tijdens piekuren.

Los van de eventuele on-site aanwezigheid
van onze parkingwachters en bij problemen
die niet vanop afstand door de
meldkamer kunnen verholpen worden,
hebben we mobiele technische interventieteams beschikbaar die in een mum van tijd
ter plaatse kunnen zijn.

Meer en meer evolueert de mobiliteit
naar intermodaliteit. Het gemakkelijk en
comfortabel overstappen van vervoersmodi
is dan ook een must voor onze toekomstige
uitdagingen binnen de mobiliteit.

Een betrouwbare en gebruiksvriendelijke
parkinginstallatie is essentieel voor een vlot
draaiende parking. OPC kan de parking voor
u inrichten, en dit volgens de allernieuwste
technologieën. Wij werken hiervoor samen
met een paar van de meest toonaangevende
leveranciers uit de sector en beschikken
binnen ons team over de nodige expertise
om dergelijke projecten te begeleiden en tot
een goed einde te brengen.
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