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Bijlagen N.v.t. 

Het definitief ontwerp (DO) van de herinrichting Rollandslaan is door ons op 27 oktober 2020 vastgesteld en 

is besproken in de commissie Beheer van 12 november 2020.  

 

Wij willen u informeren over een beperkte wijziging in het vastgestelde DO ten aanzien van de locatie van de 

openbare laadpaal aan de Rollandslaan. De laadpaal waar het in deze brief om gaat was bij de bespreking in 

de commissie Beheer op 12 november 2020 geen onderwerp van discussie. De laadpaal is in de bestaande 

situatie aanwezig en wordt voor de herinrichting verplaatst naar een nieuwe locatie. 

 

Tijdens de voorbereiding op de uitvoering van de herinrichting bleek dat de locatie van de laadpaal zoals 

opgenomen in het DO, niet voldoet aan de gemeentelijke richtlijnen. De laadpaal komt te staan nabij een 

raam op de begane grond en een toegang tot een woning. 

 

Alternatief 
Er is een alternatief voorhanden die wel voldoet aan de richtlijnen. Dit is de locatie precies aan de andere 

zijde van de weg en watergang (zie afbeelding onderaan deze brief), waar in de huidige situatie de bushalte 

staat. Hier is op de begane grond een blinde gevel aanwezig. Ook is er geen toegang tot de woning aan deze 

zijde. Voor de alternatieve locatie behoeven, door de aanwezigheid van de abri, geen kabels en leidingen te 

worden verlegd, wat deze locatie een kostenvoordeel geeft ten opzichte van de locatie in het DO. 

 

Tijdens de inspraak op het voorlopig ontwerp heeft een bewoner bezwaar gemaakt tegen de locatie van de 

laadpaal naast hun woning, nabij een raam. Met de alternatieve locatie komen we tegemoet aan het bezwaar 

van deze bewoner. 
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Geen gevolgen ontwerp 

Voor de wijziging is geen nieuw collegebesluit nodig. Er wijzigt niets in aantallen parkeerplaatsen, in functies 

of anderszins. Er is slechts sprake van de verplaatsing van een verkeersbord op tekening met de bijbehorende 

aanduiding van het gebruik.  

 

Bewoners geïnformeerd: één tegenstander, één voorstander 

Op 26 april zijn de bewoners van zes woningen nabij de locatie van het DO en de alternatieve locatie per brief 

geïnformeerd. Zij kregen de mogelijkheid om te reageren. Er zijn twee reacties binnengekomen. Eén bewoner 

was tevreden met de verplaatsing van de laadpaal en één bewoner had bezwaar tegen de verplaatsing. Deze 

betreffende bewoner was blij met de vervanging van de abri voor twee parkeerplaatsen, maar wenst geen 

laadpaal in de nabijheid van zijn woning. De bewoner is geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te 

maken tegen het verkeersbesluit dat nog genomen moet worden. 

 

Afbeelding: Uitsnede uit het DO 

1. = Huidige locatie laadpaal 

2. = Locatie in het DO 

3. = Nieuw voorstel locatie i.v.m. richtlijnen 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


