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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.
Verkeersbesluit
De verkeersbesluiten voor de laadpalen zijn op 1 juli
2022 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 12 augustus 2022 (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
Op onderstaande locaties komen nieuwe laadpalen.
Voor elke locatie is het dichtstbijzijnde huisadres
weergegeven.
Binnenstad
Varkenmarkt 29
Leidsche Rijn
Eerste Muntmeesterslaan 39
Eerste Muntmeesterslaan 41
Geelwortelweg 36
Pablo Picassostraat tegenover Parkzichtlaan 1
Willem Frederik Hermansstraat 200
Willem Frederik Hermansstraat 700
Zoutstruikstraat 28
Noordoost
Havikstraat thv Hopakker 59
Kemal Atatürkstraat 48
Sartreweg 124
Van Swindenstraat 48
Willem Schuylenburglaan 3
Noordwest
C. Smeenkstraat 75
Cypresplaats thv Kastanjestraat 20
Minister Talmastraat 220-298
Nijenoord 39
Ondiep thv Laan van Chartroise 109B
Oost
Frederik Hendrikstraat 142
Gabriël Metsustraat 71
Mulderstraat 17
Vleuten-De Meern
Binnentuinlaan 9
Breeveenhof thv Breeveen 38
Genialisweg thv Frontoweg 22
Kaapse Bossenplaats thv Hardenbroek 66
Savelseboslaan thv Kuinderboslaan 14
Vlowijkerpolder 2
Wiericke 26
West
Beethovenplein 3
Kennedylaan 5
Pieter Bothstraat 26
Zuidwest
Waalstraat 17

