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U krijgt een of meer openbare laadpalen  
in uw buurt 
 
Steeds meer Utrechters rijden elektrisch. Daarom plaatsen we openbare laadpalen, die iedereen kan 
gebruiken. Ook in uw buurt komen één of meer openbare laadpalen.  

 

Waar komen de laadpalen? 

Op onderstaande plekken komen nieuwe laadpalen.  

Op www.utrecht.nl/laadpalen staat een kaart waarop 

de plekken zijn ingetekend.  

 

Leidsche Rijn 

Kardemomweg 23 

Louis Armstrongboulevard 22 

 

Noordoost 

Duifstraat 48-50 

F.C. Dondersstraat 1 

Hekmeijerstraat tegenover huisnummer 2-12 

Melis Stokestraat tegenover huisnummer 16 

Willem Schuylenburglaan schuin tegenover 

huisnummer 3 

 

Noordwest 

Boorstraat tegenover huisnummer 107 

Havikstraat 29A 

Johannes Uitenbogaertstraat 2 en tegenover 

huisnummer 2 

Voltastraat 2 

 

Oost 

Bloesemstraat tegenover huisnummer 35 

Frederik Hendrikstraat 149 

Gabriël Metsustraat thv achterzijde Gerrit Rietveldhof 

93 t/m 103 

Gerard Doustraat 2 

Stadionlaan 12 

Stolberglaan 1 

Wagenstraat tegenover huisnummer 26 

 

Vleuten-De Meern 

Gouvernantelaan tegenover huisnummer 71 

Heenplaat 16 

 

Kweektuinlaan schuin tegenover huisnummer 20 

Ubachsberg thv zijgevel huisnummer 34 

 

West 

Ambonstraat 4 

 

Zuid 

Meervalstraat thv achterzijde Verlengde 

Hoogravenseweg 163 

Verlengde Hoogravenseweg tegenover huisnummer 

193 

Zwarte Woud 201 

 

Zuidwest 

Aziëlaan 196 

 

Wanneer worden de laadpalen geplaatst? 

De aannemer plaatst de nieuwe laadpalen naar 

verwachting in de komende maanden. De aannemer 

zet een aantal dagen van tevoren gele borden neer 

met informatie over de werkzaamheden. 

 

 
Voorbeeld van een openbare laadpaal 

 

Plaatsen duurt 1 of 2 dagen  

Het plaatsen en testen van een laadpaal duurt 1 of 2 

dagen. U kunt tijdens de werkzaamheden niet 



 

  

parkeren op de parkeerplekken waar de laadpaal 

wordt geplaatst. Soms heeft de aannemer meer ruimte 

nodig om goed te kunnen werken. Dan kunt u tijdelijk 

op meer parkeerplekken niet parkeren. 

 

Waarom komt er in uw buurt een laadpaal? 

Er komt in uw buurt een laadpaal omdat het aantal 

elektrische auto’s in de stad sterk groeit. Daardoor 

groeit ook de behoefte aan openbare laadpunten. De 

gemeente wil elektrisch laden in de stad zo makkelijk 

mogelijk maken. Elektrisch rijden is namelijk schoner 

en stiller dan rijden op benzine, diesel of gas. We 

plaatsen openbare laadpalen altijd bij bestaande 

parkeerplekken. Aan elke laadpaal kunnen 2 auto’s 

laden. 

 

Verkeersbesluit 

Voordat een laadpaal kan worden geplaatst, nemen 

we een verkeersbesluit. Met het verkeersbesluit 

worden twee parkeerplekken gereserveerd voor 

elektrisch laden. Dit verkeersbesluit is op 3 maart 2023 

bekend gemaakt in het Gemeenteblad en vindt u terug 

op www.utrecht.nl/laadpalen. 

 

Meer informatie? 

Stuur een e-mail naar utrechtelektrisch@utrecht.nl of 

bel telefoonnummer 14 030. Voor andere vragen over 

uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij uw wijkbureau of 

algemeen telefoonnummer 14 030. 

 

Wilt u bezwaar maken? 

Beschrijf in uw bezwaar duidelijk waarom u tegen de 

plaatsing van de laadpaal bent. Lees eerst de 

informatie op www.utrecht.nl/bezwaarlaadpaal of scan 

met uw smartphone onderstaande QR-code. Zo kunt u 

beter inschatten of uw bezwaar kans maakt. U kunt 

bezwaar maken tot 14 april 2023 (6 weken na de 

publicatiedatum). 
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