CONCEPT - Voorbeeld bewonersbrief
Verkeersbesluit is al genomen
Beste <bewoner, ondernemer> van de <straatnaam>,
De gemeente <naam gemeente> legt laadpalen voor elektrische auto’s aan om de overstap naar schoon
en duurzaam elektrisch vervoer te stimuleren. Ook zijn elektrische auto’s stiller op straat. Het aantal
elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen en daarom zijn er ook meer laadpunten nodig.
De verwachting is dat het aantal verder zal stijgen.
De gemeente streeft ernaar dat elektrische rijders uit <naam gemeente>, die niet in het bezit zijn van een
eigen parkeergelegenheid, binnen <aantal meter> meter loopafstand van hun huis op straat of een
openbaar toegankelijk parkeerterrein een publiek laadpunt kunnen vinden. Bewoners of ondernemers
die in het bezet zijn van een elektrische auto, kunnen bij de gemeente een verzoek voor de plaatsing van
een openbare laadpaal indienen. Alle openbare laadpalen in <naam gemeente> maken gebruik van
groene stroom.
Plaatsing laadpaal Dorpstraat
Op <datum + jaar> wordt er aan <locatie + huisnummer> ter hoogte van <object> geplaatst. De plaatsing
en installatie van de laadpaal zal naar verwachting geen overlast veroorzaken. Na het plaatsen zal de
laadpaal worden getest op werking en veiligheid.
Bij de definitieve selectie van de locatie van de laadpaal wordt onder andere goed gekeken dat zoveel
mogelijk elektrische rijders de laadpaal kunnen gebruiken. Per laadpaal worden er twee parkeerplekken
gereserveerd voor elektrische auto’s. Iedereen met een elektrische auto kan gebruik maken van dit
laadpunt. Niet-elektrische auto’s mogen geen gebruik maken van deze parkeerplekken.
Verkeersbesluit
Voor de plaatsing van een laadpaal is een verkeersbesluit nodig. Het verkeersbesluit is op <datum + jaar>
gepubliceerd op de website van de gemeente <naam gemeente> en in het <optie andere media>. Na een
bezwaartermijn van <aantal> weken is het verkeersbesluit definitief geworden.
Vragen
Heeft u vragen over elektrisch vervoer en/of de plaatsing van de laadpaal, dan kunt u contact opnemen
met het contactpersoon elektrisch vervoer <naam> via telefoonnummer <telefoonnummer> of
<mailadres>. Of kijk op <website>, trefwoord laadpaal.

Met vriendelijke groet,
<afsluiting
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