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Mogelijke locaties voor extra openbare laadpalen 
in Noordoost 
 

Er rijden steeds meer elektrische auto’s in Utrecht. Daarom zijn er meer openbare laadpalen nodig. We 

plaatsen extra laadpalen als we merken dat de huidige laadpalen vaak worden gebruikt. Ook in uw buurt 

zoeken we plekken waar in de toekomst mogelijk 1 of meer nieuwe laadpalen kunnen komen. U kunt tot en 

met woensdag 30 november op deze plekken reageren. 

 

Geplande plekken voor extra laadpalen 
We stellen voor om extra plekken voor laadpalen te 
reserveren in uw buurt. Op de achterkant van dit 
wijkbericht vindt u een overzicht. 
 
Let op: we zijn nu op zoek naar nieuwe plekken voor 
toekomstige laadpalen. Deze plekken worden 
gereserveerd om in de loop van komende jaren een 
laadpaal te plaatsen. Wanneer er ook echt een 
laadpaal komt, is afhankelijk van hoe druk het is bij 
bestaande laadpalen in de buurt. 
 

Waarom plaatst de gemeente laadpalen? 
Steeds meer Utrechters rijden elektrisch. Maar niet 
iedereen heeft een eigen parkeerplek waar een 
laadpaal kan staan. Daarom plaatsen we openbare 
laadpalen, die iedereen kan gebruiken. Bij elke 
laadpaal kunnen twee elektrische auto’s opladen. Een 
elektrische auto die bij een laadpaal staat, laat ergens 
anders in de buurt een plekje vrij. Het totale aantal 
parkeerplekken blijft dus gelijk. 

 

Wanneer komt er een nieuwe laadpaal? 
De gemeente kijkt goed hoe vaak de bestaande 
laadpalen in een buurt worden gebruikt. Als ze veel 
worden gebruikt, plaatsen we een laadpaal op een van 
de plekken die we hiervoor hebben gereserveerd. 
  

Online reageren 
U vindt het locatieplan op www.utrecht.nl/laadpalen. 
Op de kaart staan groene stippen. Als u op zo’n stip 
klikt, verschijnt er een pop-up schermpje met 
informatie over de plek. U kunt hier uw reactie invullen. 
We horen het graag als u blij bent met de gekozen 
plek of tips heeft voor een andere plek. We bekijken 
alle reacties en waar nodig verplaatsen we de stippen. 

 

 
Op bovenstaande afbeelding is te zien hoeveel stroom (in kWh) elk 
jaar is geladen bij openbare laadpalen in Utrecht. In vijf jaar tijd is dit 
vijf keer zoveel geworden. 

 

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. 
  

http://www.utrecht.nl/laadpalen
mailto:utrechtelektrisch@utrecht.nl


 

  

Nieuwe plekken voor laadpalen 

We stellen voor om vlakbij de volgende adressen 

parkeerplekken voor laadpalen te reserveren: 

 

Aartsbisschop Romerostraat thv Kemal Atatürkstraat 2 

Adriaen Beyerkade 24 en 26 

De Blieckstraat 101-267, tegenover 

Duifstraat 48-50 

Havikstraat 29A 

Hekmeijerstraat 2-24, tegenover 

Jan van der Heijdenstraat thv zijkant Kwartelstraat 60 

Kwartelstraat thv zijkant Grietstraat 24 

Lauwerecht 55, zijkant 

Melis Stokestraat 4 en 16, tegenover 

Naberlaan 18 

Nolenslaan 3 en thv zijkant Samuel van Houtenstraat 

12 

Oudemansstraat thv Van Swindenstraat 16 

P.C. Borstraat 

Pieter Nieuwlandstraat 12-13 

Van Lieflandpark, achter Van Lieflandtuin 2 

Verenigingdwarsstraat thv zijkant Verenigingst. 74 

Verenigingstraat thv zijkant Verenigingdwarsst. 22 

Vermeulenstraat 164, tegenover 

Weerdsingel Oostzijde thv achterz Grietstraat 11 

Willem Arntszkade 4 

Zaagmolenkade 1 
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