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Onthulling nieuwe laadpaal samen op weg naar meer duurzame
mobiliteit
In de gemeente Nijkerk werden dit jaar in totaal acht openbare laadpalen geplaatst. Het zijn
laadpalen die aangevraagd zijn door inwoners met een elektrische auto. De gemeente Nijkerk
is daarmee aan een inhaalslag bezig. Verkeerswethouder Wim Oosterwijk is tevreden. ‘We zijn
van zestien laadpalen naar vierentwintig gegaan, een behoorlijke toename’.
De heer Ingo Meinen was de afgelopen jaren in het bezit van een hybride auto waar hij zowel zakelijk
als privé gebruik van maakte. Sinds vorig jaar heeft hij een volledig elektrische auto aangeschaft. Nu
heeft hij op kantoor 100 panelen op het dak liggen met 3 laadpalen voor het wagenpark. Maar
wanneer hij grote afstanden aflegt dan moet hij in de avond of in het weekend thuis ook zijn auto
kunnen laden. En op dit moment is er één laadmogelijkheid op flinke loopafstand. Wanneer deze
plekken al bezet zijn, is het erg vervelend om meerdere malen te gaan kijken of de plek al beschikbaar
is. Ingo Meinen geeft aan: ‘Het is erg prettig dat er nu een laadmogelijkheid komt waardoor de
laadmogelijkheden toenemen voor mij maar ook voor de medebewoners en bezoekers op de Reling,
in onze woonwijk’.
De reden dat de gemeente inzet op elektrische laadpalen is om de mobiliteit binnen de gemeente te
verduurzamen. Elektrisch rijden draagt bij aan minder CO2-uitstoot en schonere lucht. Wethouder
duurzaamheid Harke Dijksterhuis licht toe: ‘We willen als gemeente eigen initiatieven van inwoners
om duurzamer te leven, werken en te ondernemen graag ondersteunen. Daarom werken we graag
mee aan het plaatsen van zoveel mogelijk elektrische laadpalen’.
Aanvraag laadpalen op openbaar terrein
Inwoners van de gemeente Nijkerk die in het bezit zijn van een elektrische auto kunnen via
www.openbaarladen.nl een aanvraag doen voor de aanleg van een laadpunt. De voorwaarden
hiervoor zijn:
•
•
•

U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
Binnen een loopafstand van circa 250 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat
nog geen laadpaal gepland.
U bent woonachtig of u bent minimaal 20 uur per week werkzaam op de aanvraaglocatie in de
gemeente en kunt dat aantonen.
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