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Laadpaal voor elektrische auto’s op de Barnsteenlaan
Bij u in de buurt komen steeds meer elektrische auto’s. Daarom laat de gemeente een laadpaal
plaatsen op de Barnsteenlaan. In dit wijkbericht vertellen wij u graag meer over de locatie
en de procedure.
Nieuwe laadpaal op de Barnsteenlaan
We gaan de nieuwe laadpaal plaatsen op de Barnsteenlaan ter hoogte van huisnummer 1. Rond die locatie
zijn er namelijk nieuwe elektrische rijders bijgekomen die niet beschikken over een eigen garage of oprit.
Voor hen zijn er op dit moment onvoldoende laadpunten. Na zorgvuldige afweging blijkt de locatie op de
Barnsteenlaan 1 de beste plek voor de oplaadpaal.
De laadpaal op de kaart

Blauw punt: nieuwe locatie
Groen punt: bestaande locatie
Het laadpunt in de straat:

Locatie laadpaal
Verspreidingsgebied: Barnsteenlaan 1en omgeving

Utrecht.nl

Waarom kiezen we voor deze locatie?
Voor deze laadlocatie is gekozen omdat deze locatie van de Saffierlaan goed zichtbaar en bereikbaar is.
Daarnaast komt het punt ter hoogte van een hoge heg. De stoep is hier breed genoeg waardoor de
laadpaal geen belemmering vormt. Verder kan het verkeersbord tegen de bestaande lantarenpaal worden
gemonteerd waardoor de vervuiling van het straatbeeld minimaal is.
We hebben naar alternatieve locaties gekeken. Bijvoorbeeld ter hoogte van de Agaatlaan 9. Hier staan ook
drie ondergrondse vuilcontainers. Dit ligt in het verlengde van de Jadelaan. De laadpaal komt dan in het
verlengde te staan van een brede groenstrook die doorgetrokken is tot een pleintje. De gemeente heeft de
voorkeur niet te plaatsen voor een monument of voor een open groene ruimte, speeltuin of plein.
Een laadpaal met twee laadpunten
Er komt een laadpaal met twee laadpunten. Bij de laadpaal horen twee parkeerplaatsen bestemd voor
elektrische auto’s die willen laden. De laadpaal is openbaar en dus voor iedereen, voor bewoners en
bezoek. Zij betalen zelf voor de kosten met een speciale pas.
Een schone stad voor iedereen
De gemeente wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, de C02-uitstoot verminderen en bijdragen aan
een aantrekkelijke en leefbare stad voor onze bewoners en bezoekers. Steeds meer bewoners kiezen voor
een elektrische auto. Deze zijn schoner, stiller en energiezuiniger. Met meer elektrische auto’s neemt ook
de vraag naar laadpunten toe. Daarom breiden wij het laadpaalnetwerk in Utrecht uit. Meer hierover leest
u op www.utrecht.nl/elektrisch.
Hoe kunt u reageren?
U kunt bij de gemeente uw reactie geven op de voorgenomen locatie van de laadpaal. Dit kan tot uiterlijk
30 april 2018. Mail dan naar utrechtelektrisch@utrecht.nl of bel de gemeente op telefoonnummer 14 030.
Wat gebeurt er daarna?
Gemeente Utrecht beoordeelt de ingekomen reacties. Blijkt dat er zwaarwegende redenen zijn om af te
zien van deze locatie, dan zoeken we een nieuwe plek in de directe omgeving voor de laadpaal. Meer
informatie over het proces van aanvragen en beoordelen vindt u op www.030laadpaal.nl.
Zodra de locatie voor de laadpaal is vastgesteld, start de procedure voor het wettelijke verkeersbesluit
waarin de twee parkeerplaatsen worden gereserveerd. De gemeente publiceert dit verkeersbesluit op
www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.
Hiertegen kunt u officieel bezwaar indienen tot zes weken na dit besluit. Daarna is de plaatsing definitief.
Het kan dan nog enkele maanden duren voordat de laadpaal wordt geplaatst. U ontvangt hierover opnieuw
een bericht.

