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Reageren op laadpalen bij u in de buurt
Steeds meer inwoners van Utrecht gaan elektrisch rijden. Daardoor zijn er ook meer openbare laadpalen
nodig de komende jaren. Voor elke wijk hebben we uitgezocht waar we nieuwe laadpalen kunnen plaatsen. Dit
is het locatieplan openbare laadpalen. In maart 2020 was het mogelijk om op het locatieplan te reageren. Naar
aanleiding van de reacties hebben we een aantal laadplekken in het plan verplaatst. Eén of meer van deze
plekken is nu bij u in de buurt gepland. Van maandag 7 tot en met zondag 27 september kunt u reageren op
deze verplaatste plekken.
Locatieplan openbare laadpalen aangepast
Van 2 t/m 22 maart 2020 was het mogelijk om te
reageren op alle mogelijke plekken voor laadpalen. We
hebben ruim 2.800 reacties ontvangen op 634
plekken. Naar aanleiding van de reacties hebben we
273 plekken verplaatst. Bij ongeveer de helft was dit
een kleine verschuiving (bijvoorbeeld een parkeervak
opgeschoven). De andere 138 plekken zijn verder weg
verplaatst.
Hoe kunt u reageren?
Van 7 t/m 27 september kunt u reageren op deze 138
verplaatste plekken. Dat kan via de kaart van het
locatieplan op www.utrecht.nl/laadpalen. De plekken
waarop u kunt reageren zijn met paarse stippen
weergegeven. We horen het graag als u blij bent met
een plek of als u tips heeft voor een andere plek. We
bekijken alle reacties en waar nodig verplaatsen we de
laadpaal. Er komt daarna geen nieuwe reactieperiode
voor laadpalen die weer verplaatst zijn.

Wanneer worden de laadpalen geplaatst?
De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal
zodra die nodig is. Daarvoor kijken we naar hoe vaak
de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden.
Zijn ze veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe
laadpaal bij op een plek uit het locatieplan. Zo zorgen
we ervoor dat elke elektrische auto in de stad kan
opladen. Voor uitbreiding van het aantal laadpalen kijkt
de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals bij
bedrijventerreinen en sportvelden.
Verkeersbesluit en bezwaar maken
Voor de laadpalen die geplaatst gaan worden, nemen
we een verkeersbesluit. Dit besluit komt in de
Staatscourant te staan. Na de publicatiedatum kunt u
nog zes weken bezwaar maken. Meer informatie
hierover leest u op www.utrecht.nl/laadpalen. Hier
staat ook hoe u op de hoogte kunt blijven van nieuwe
verkeersbesluiten.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
team van Utrecht Elektrisch, via telefoonnummer
14 030 of utrechtelektrisch@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij het Wijkbureau bij u in de buurt, of via
telefoonnummer 14 030.
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