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U krijgt een of meer openbare laadpalen bij u in
de buurt
De komende tijd plaatst de gemeente nieuwe openbare laadpalen in de stad. Deze laadpalen zijn nodig omdat
de bestaande laadpalen veel gebruikt worden. Ook bij u in de buurt komen één of meer laadpalen. Hiervoor is
een verkeersbesluit genomen. Met dit verkeersbesluit kan de gemeente de parkeerplekken bij een laadpaal
reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Een laadpaal heeft 2 laadpunten waar een auto kan laden.
Plek van de nieuwe laadpalen
De plek van de nieuwe laadpalen vindt u op de
achterzijde van dit wijkbericht. Op
www.utrecht.nl/laadpalen staat een kaart waarop de
plekken zijn ingetekend.
Planning van de plaatsing
De aannemer plaatst de nieuwe laadpalen naar
verwachting in de komende maanden. Het hangt van
de planning van de aannemer af wanneer dit precies
bij u in de buurt gebeurt. De aannemer zet een aantal
dagen van tevoren gele borden neer met informatie
over de werkzaamheden.
Plaatsen van een laadpaal duurt 1 of 2 dagen
Het plaatsen, aansluiten en testen van een laadpaal
duurt ongeveer 1 of 2 dagen. U kunt tijdens de
werkzaamheden niet parkeren op de parkeerplekken
waar de laadpaal bij wordt geplaatst. Soms heeft de
aannemer meer ruimte nodig om te werken. Dan kunt
u op meer parkeerplekken tijdelijk niet parkeren.
Waarom plaatst de gemeente laadpalen?
Steeds meer Utrechters gaan elektrisch rijden. Naar
verwachting zijn er in 2025 ongeveer 25.000
elektrische auto’s in Utrecht. Maar niet iedereen heeft
een eigen parkeerplek waar een laadpaal kan staan.
Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen
kan gebruiken.
Het kan zijn dat in uw straat nog niemand een
elektrische auto heeft, maar dat er wel een laadpaal
wordt geplaatst. Dat komt omdat we bij het plaatsen
van een laadpaal erop letten of er in een hele buurt
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meer laadpunten nodig zijn. Als dat zo is, dan plaatsen
we een laadpaal op een plek uit het locatieplan. Daarin
staan alle mogelijke plekken voor laadpalen de
komende jaren. De plekken zijn goed verspreid over
de stad en elke buurt, en zijn geschikt voor een
laadpaal. Bij het maken van het locatieplan hebben we
ook reacties van buurtbewoners meegenomen.
Meer informatie over openbare laadpalen in Utrecht
vindt u op www.utrecht.nl/laadpalen. Hier kunt u ook
de kaart bekijken met alle bestaande laadpalen, de
laadpalen die in ontwikkeling zijn en de plekken waar
de komende jaren een laadpaal kan komen.
Bezwaar maken
De verkeersbesluiten voor de laadpalen zijn op 23, 24
en 27 december 2021 bekend gemaakt in het
Gemeenteblad. Op www.utrecht.nl/laadpalen vindt u
links naar alle verkeersbesluiten. Wilt u bezwaar
maken tegen een verkeersbesluit? Dat kan tot zes
weken na de publicatiedatum van het besluit. Op
www.utrecht.nl/bezwaar staat hoe u uw bezwaar kunt
indienen.
Heeft u vragen?
Voor meer informatie over dit wijkbericht kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer 14 030 of
utrechtelektrisch@utrecht.nl.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij uw
wijkbureau of via telefoonnummer 14 030.
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Plek van de nieuwe laadpalen
Bij onderstaande adressen komen nieuwe laadpalen.
Binnenstad
Nicolaas Beetsstraat 18
Sterrenbos t.h.v. Catharijnesingel 59
Noordoost
Bladstraat 2B
Dr. H.J. Lovinklaan 2
Floris Heermalestraat 40
Havikstraat 3
Karel Doormanlaan 1-11
Kernkampplantsoen 15
Nieuwe Keizersgracht t.h.v. Merelstraat 19
Pal Maleterstraat t.h.v. Aartsbisschop Romerostraat
332-338
Raiffeisenlaan t.h.v. Linnaeuslaan 19
Van Lynden van Sandenburglaan t.h.v.
Schimmelpennicklaan 33
Noordwest
Celsiuslaan 104
Cornelis Mertensstraat 41
Jan Haringstraat 45
Knopstraat 52
Niftarlakeplantsoen 11
Okkernootstraat 28
Ondiep-Zuidzijde 73
Oude Pijlsweerdstraat t.h.v. Polderstraat 31
P.G. van Nieuwkerkstraat 2
Prinses Irenelaan 2
St.-Winfridusstraat 42
Tamarindeplaats t.h.v. Kastanjestraat 76
Oost
Albert van Dalsumlaan 171
Albert van Dalsumlaan 475
Fuuthof 6
Hendrick de Keyserstraat 64 TO
Israëlslaan 15
Jacob van Ruisdaelstraat 109
Laan van Maarschalkerweerd 20
Mauritsstraat 125
Overvecht
Falklanddreef 174
Jeanne d’Arcdreef 168
Katherijn van Leemputdreef 54
Nicaraguadreef 139
Rhodosdreef 52
West
Everard Meijsterlaan 42
Galjoenstraat 115
Kneppelhoutstraat t.h.v. Bakhuizen van den
Brinkstraat 49
Lessinglaan 69
Vlampijpstraat 103

Zuid
Brasemstraat t.h.v. Blankvoornstraat 3
Briljantlaan t.h.v. Helling 148
Olympos t.h.v. Etna 1
Zuidwest
Roerplein 15
Rooseveltlaan 828
Van Bijnkershoeklaan t.h.v. Telderslaan 4
Waalstraat 175
Zijldiepstraat 15

