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ID

Vindt u 

dit een 

goede 

locatie?

Waarom vindt u dit wel/niet een goede locatie? Opmerking gemeente

423 Nee De carpoolplaats Locatie zit in toekomstige nieuwbouwwijk

4077 Nee We willen absoluut geen laadpaal in onze (groenstrook) tuin! 

4077 Nee Graag meer laadpunten bij sportclub. We hebben de parkeerplekken hard nodig voor aanwonenden!

4077 Nee ikvinddit te gek voor woordenikwilgewoonnormaal bij huis kunnen pakeren er wordtniksoverlegt met ons

4764 Nee Laadpalen bij Martinuskerk.  - bezoekers voetbalvelden, begraafplaats, kerk, basisschool, gasten B&B Laadlocatie toegevoegd bij Martinuskerk

4767 Ja Naast het station. Bedankt voor uw reactie

4790 Nee De Bremstraat kan deze beide parkeerplaatsen niet missen.De straat is al overvol met auto's

4790 Nee Ivm het aantal parkeerplekken, het aantal auto's van bewoners is parkeren nu al een issue. 

4790 Nee De straat is al erg druk met auto’s 

4790 Nee Is al weinig parkeer ruimte in de straat. Zeker als uit andere straten auto's bij komen ivm de paal

4790 Nee Nog meer verkeer in de al drukke smalle weg. En we missen nu al parkeerplekken voor de bewoners

4790 Nee De straat heeft daar geen ruimte voor. Het is in de avond al moeilijk om te parkeren.

4790 Nee Veel te druk hier in de straat met eigen auto’s komt veiligheid in gering! 

4790 Nee Het is al erg krap met parkeren in de Bremstraat. De veiligheid en doorgang Brandweer komt in gevaar

4790 Nee Huidige parkeerproblemen in de Bremstraat. Huidige bewoners kunnen eigen auto al niet altijd kwijt. 

4790 Nee Al een parkeerprobleem met eigen bewoners

4790 Nee Straat heeft al te weinig parkeerplekken.Minder zou nog minder bereikbaarheid betekenen (brandweer..

4790 Nee De straat is al te vol met auto’s waardoor auto’s op de stoep worden gezet

4790 Nee Er zijn al veel auto's in deze smalle straat. Bezorgd over toegankelijkheid voor hulpdiensten. 

4790 Nee Voor de bewoners zijn zelf er te weinig parkeerplaatsen. Dan zeker niet voor auto's uit de omgeving!

4790 Nee Veel te weinig ruimte in de straat. Parkeerplekken zijn al schaars!

4790 Nee Verkeersveiligheid in het geding door teveel geparkeerde auto’s, is al tekort aan parkeerplaatsen 

4790 Nee is al veel parkeeroverlast, kan geen gereserveerde plek bij. wordt onveilig voor hulpdiensten

4790 Nee Dit is geen goede locatie voor de brandveiligheid.

4790 Nee Vanwege het grote tekort aan parkeerplaatsen in de straat waardoor auto's al langs de weg staan.

4791 Nee Savonds overvol met auto's, extra auto's van elders zijn te veel. Brandweer kan dan al moeilijk door

4791 Nee Geen ruimte voor in de straat

4791 Nee Is al weinig parkeer ruimte in de straat. Zeker als uit andere straten auto's bij komen ivm de paal

4791 Nee Nog meer verkeer in de al drukke smalle weg. En we missen nu al parkeerplekken voor de bewoners

4791 Nee Parkeer mogelijkheid is al heel beperkt in de straat.

4791 Nee Het is al erg krap met parkeren in Bremstraat.

4791 Nee Geen goede locatie! Te druk! Oude binnenweg wellicht? In die ventweg

4791 Nee Huidige parkeerproblemen in de Bremstraat. Huidige bewoners kunnen eigen auto al niet altijd kwijt. 

4791 Nee Parkeerprobleem al aanwezig bij eigen bewoners straat 

4791 Nee Straat heeft al te weinig parkeerplekken.Minder zou nog minder bereikbaarheid betekenen (brandweer..

4791 Nee Te weinig ruimte in de straat

4791 Nee Er zijn al veel auto's in de straat. Bezorgd over de toegankelijkheid voor hulpdiensten. 

4791 Nee Voor de bewoners zijn zelf er te weinig parkeerplaatsen. Dan zeker niet voor auto's uit de omgeving!

4791 Nee Er is al zo weinig parkeerruimte in deze straat

4791 Nee Geen ruimte voor deze plekken. Er is al veel parkeeroverlast 

4791 Nee Geen ruimte. Nu al veel parkeeroverlast

4791 Nee Nu al tekort aan parkeergelegenheid, leidt tot afsluiting van straat en dus minder veilige situatie 

4791 Nee  is al veel parkeeroverlast, kunnen geen gereserveerde plekken bij. wordt onveilig voor hulpdiensten

4791 Nee Geen goede locatie voor brandveiligheid.

4791 Nee Vanwege het grote tekort aan parkeerplaatsen in de straat waardoor auto's al langs de weg staan.

4814 Nee Alle huizen in de buurt hebben eigen oprit en kunnen op eigen terrein oplaadpaaal plaatsen. De laadpaal wordt pas geplaatst als er behoefte/aanvraag is vanuit de bewoners en er geen 

gelegheid is op eigen terrein.

8600 Nee Omdat er nu al te weinig plekken zijn voor de gewone auto's in de buurt.  

8600 Nee Doe er maar eentje naar de andere kant van de bonenakker,diehebben er geen.Aan deze kantweinig plek.

8600 Nee Er zijn al te weinig parkeerplaatsen. Nog meer Overlast omdat dit grenst aan mijn tuin

8600 Nee Staat iedere dag al vol geparkeerd 

8600 Nee Geeft extra overlast

8600 Nee Waarom niet aan de andere kant vd Twellerenk aan de Bonenakker?  Waarom alles hier?

8600 Nee Is al ruim te kort aan normaleparkeerplaatsen. Dit maakt het erger. Word al buiten vakken geparkeerd

8600 Nee Geen belang bij. Ivm nu al tekort aan parkeerplaatsen 

8600 Nee Nog meer overlast ivm aangrenzende tuin

8600 Nee Te weinig parkeer gelegenheid 

8600 Nee Is al teweinig parkeerplek 

8600 Nee Zijn al te weinig parkeerplekken voor de normale auto's. 

8998 Nee Dat er dan parkeerplaatsen komen alleen voor elektro auto’s waar moet ik mijn auto dan kwijt? De laadpaal wordt pas geplaatst als er behoefte/aanvraag is vanuit de bewoners. Als dit het geval 

is wordt een 'gewone' auto ingewisseld voor een elektrische auto. Per saldo neemt het aantal 

auto's niet toe.

9043 Nee Hier zijn er 3 gepland, maar Wagnerhof heeft niets. Vanaf Beeth.ln. is een grote plek voor een paal Deze woningen hebben geen mogelijkheid om op eigen terrein te laden, aan de Wagnerhof kan dit 

wel.

18774 Ja Midden in een wijk.

18774 Ja Goed in het zicht zodat het duidelijk is dat er een staat. 

18774 Ja Veel mensen in de buurt zonder oprit waardoor ze zelf dus geen laadpaal aan kunnen leggen. 

18774 Ja Midden in de wijk en goed bereikbaar

18774 Ja Weinig mensen met een oprit in de buurt om zelf een laadpaal aan te schaffen

18774 Ja Veel vraag naar in de buurt 

18774 Ja Weinig laadpalen in de buurt

18774 Ja Veel vraag naar hierzo in de buurt. 

19198 Nee De Jumbo zou dan beter zijn. Dan kunnen zowel klanten van Jumbo als omwonende er gebruik van maken. Laadlocatie toegevoegd bij parkeerplaats Jumbo

19459 Ja Ook een laadpaal bij Statenhoed tegenover Dorpsstraat 5. Deze locatie te ver voor senioren Laadlocatie toegevoegd bij Statenhoed

Locatie wordt verwijderd van de plankaart

één van de twee laadlocaties wordt verwijderd van de plankaart. De laadpaal wordt pas geplaatst 

als er behoefte/aanvraag is vanuit de bewoners. Als dit het geval is wordt een 'gewone' auto 

ingewisseld voor een elektrische auto. Per saldo neemt het aantal auto's niet toe.

één van de twee laadlocaties wordt verwijderd van de plankaart. De laadpaal wordt pas geplaatst 

als er behoefte/aanvraag is vanuit de bewoners. Als dit het geval is wordt een 'gewone' auto 

ingewisseld voor een elektrische auto. Per saldo neemt het aantal auto's niet toe.

De laadpaal wordt pas geplaatst als er behoefte/aanvraag is vanuit de bewoners. Als dit het geval 

is wordt een 'gewone' auto ingewisseld voor een elektrische auto. Per saldo neemt het aantal 

auto's niet toe.

Bedankt voor uw reactie


