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Geachte raadsleden 

Hierbij wil ik u verzoeken kennis te nemen van de brief van de gemeente die wij onlangs ontvingen.  

In de Wilhelminalaan wonen geen mensen die een elektrische auto bezitten. Alle parkeerplaatsen 

zijn hier bezet. De parkeerdruk is echt heel groot. De gemeente heeft vorig jaar zelfs nog twee extra 

plekken gemaakt op het parkeerterreintje links van de ingang naar de brandweerkazerne.  

Dit vanwege de parkeerdruk die er nu al zo groot  is. Als wij een laadpaal in deze laan krijgen, dan 

kost dat sowieso 2 parkeerplekken, en die kunnen wij echt niet missen. We hebben begrepen dat er 

een verzoek is gekomen voor een laadpaal van iemand die in de Schoollaan woont tegenover AH. Wij 

zijn niet tegen elektrische voertuigen en ook niet tegen laadpalen. Maar we willen wel graag 

betrokken worden in de besluitvorming.  

De ambtenaar zou langskomen om met ons te kijken naar een andere plek voor de laadpaal, maar 

kwam zijn afspraak niet na en liet ons voor niets wachten. Er zijn genoeg alternatieven in de directe 

omgeving waar een laadpaal geen probleem oplevert. Helaas heeft de ambtenaar laten weten dat de 

paal toch in ons buurtje gaat komen. Draagvlak of niet die paal komt er, zo kregen wij te horen. Dit 

vinden wij erg jammer. Waarom niet denken in oplossingen en waarom wordt er geen rekening 

gehouden met de 70 huishoudens in de Wilhelminalaan?  

Er is helemaal niemand in onze straat die deze laadpaal wil.  

Daarom aan u, raadsleden, het verzoek om de wethouder te vragen a. u. b. om een ander besluit te 

nemen of te laten nemen, en rekening te houden met ons. Wij willen graag met u hierover spreken.  

U, bent van harte welkom om mij te bellen, mailen of langs te komen.  

Ik spreek en schrijf namens de hele buurt.  

Dank u wel voor de moeite.  
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