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Beste leden van de gemeenteraad,

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen;

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een volledig elektrische auto en dus afhankelijk van de openbare 
laadpalen.
Ik ben woonachtig in de                  .  Op zo’n 100 meter van mijn woning aan de                    is, of eigenlijk 
was, een gelegenheid om mijn auto te laden. Deze paal is maanden geleden vernield en inmiddels ook helemaal 
weggehaald.
In mijn wijk blijven er dan twee andere laadpalen over. Één daarvan op de parkeerplaats van winkelcentrum 
Westpolder. Helaas is deze paal ook defect. De laatst overgebleven paal aan de Frans van Mierisstraat is zoals u 
begrijpt bijna altijd bezet, zeker wanneer je later op de avond thuiskomt wat in mijn geval vaak het geval is. 
Een alternatief is om te laden nabij de Bethlehem kerk. Helaas staat deze paal precies op de plek waar jeugd 
zich tot diep in de nacht ophoudt, zoals u wellicht bekend.

Navraag bij uw afdeling verkeer leert mij dat het mogelijk nog een half jaar kan duren voordat de vernielde 
palen weer bruikbaar zijn.

Nu ben ik bekend met alle procedures welke voorafgaan aan het daadwerkelijk plaatsen van laadpalen maar dat 
in geval van een vernielde paal m.i. niet van toepassing. Het verkeersbesluit ligt er al, de infrastructuur is al op 
orde en overige juridische hordes zijn reeds genomen. Het is een kwestie van een nieuwe paal plaatsen.

Mijn verzoek aan u is om hier prioriteit aan te geven en/of uw invloed bij de derde partij aan te wenden om dit 
op korte termijn op de agenda te zetten.

Één werkende laadpaal voor een hele wijk (waarvan het overgrote deel geen eigen oprit en oplaadmogelijkheid 
heeft) is m.i. niet te rijmen met het speerpunt duurzaamheid waarin de burger werd gevraagd te investeren..

Graag ontvang ik van u een inhoudelijke reactie.

Met vriendelijke groet,

P Sepers
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