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Kick off 
Wijklaadplannen 
West en binnenstad

Klaar voor een duurzame toekomst!



Wethouder Duurzame Mobiliteit 
Ufuk Kâhya



1 Voorwoord 

- De waarom van elektrisch rijden en de ontwikkelingen

- Het nieuwe beleid laadinfra en de plannen van de gemeente

- De opgave: in Den Bosch 2000 laadpunten erbij

2 De nieuwe aanpak: Wijklaadplannen

- Nu en straks

- Waarom wijklaadplannen

- Wat als jullie elektrisch (gaan) rijden

3 Duurzame deelauto-locaties 

- Ontwikkelingen duurzame deelmobiliteit in Den Bosch

- Verschillende aanbieders met verschillend aanbod

- Plaatsen in de wijk en de behoefte om te laden

4 Participatie en vervolg

- Hoe meedenken in geschikte locaties

- Hoe verder na participatie? 

Programma



• Elektrisch rijden en 
de ontwikkelingen

• Het nieuwe beleid 
en aanpak

• Opgave in Den 
Bosch: 2000 
laadpunten erbij

V00rw00rd



De nieuwe aanpak: 
Wijklaadplannen



▪ Proactief/ datagestuurd

▪ Kortere doorlooptijd: maximaal 16 weken

▪ Proces over minder schijven

Resultaat: 

➢ Duidelijkheid en transparantie

➢ Tevreden e-rijder

➢ Tevreden niet e-rijders

Reactief

Langdurige doorlooptijden: 
gemiddeld 6 maanden

Proces over veel schijven, en
daarmee foutgevoelig

Resultaat: 

➢ Ongewenste zelfoplossingen

➢ Ontevreden e-rijder

➢ inefficient

Hoe is het nu?..

en waar gaan we naartoe!?



Wijklaadplannen
West en
Binnenstad

• potentiële locaties voor 
laadpalen op de kaart 
tot 2025

• Afgestemd met 
belanghebbenden

• Openbaar beschikbaar



▪ Anticiperen op snel groeiende 
vraag naar laadpalen

▪ Samen kijken naar geschikte 
locaties

▪ Uitrol versnellen

▪ Eerst West en Binnenstad

▪ Daarna snel overige wijken

Waarom doen

we dit?  



- Wat als jullie 

elektrisch 

(gaan) rijden

• Op de kaart (wijklaadplan) zie 
je waar laadpalen staan en 
mogelijk komen te staan

• Wanneer je een extra 
laadpaal nodig hebt, dan 
zorgen we daarvoor binnen 
16 weken

• We werken ook op andere 
plekken aan voldoende 
laadmogelijkheden



Duurzame 

deelauto-locaties 



Ontwikkelingen duurzame deelmobiliteit in Den BoschDeelmobiliteit groeit sterk de 
laatste jaren. Uit enquetes
van de gemeente onder
bewoners zien we dat het 
animo groeiende is. 

Deelmobiliteit is relatief klein
in de totale mobiliteitsmix, 
maar benadert het animo van 
busvervoer.

Deelmobiliteit kent
verschillende vormen, soms
cooperatief, soms
commercieel. Ook OV-
bedrijven en gemeente 
bieden deelmobiliteit aan.

Deelmobiliteit kan bijdragen
aan de transitie naar schoon
vervoer, minder ruimtebeslag
voor mobiliteit en meer
sociale cohesie. Het biedt ook
meer keuzevrijheid voor
bewoners en bezoekers in 
vervoerskeuzen.

Deelmobiliteit



Voorbeeld van een deelmobiliteitshubDeelmobiliteit heeft ook een
ruimtevraag. Soms is dat
freefloating, soms via hubs. 
Binnen dit traject vragen we 
aan bewoners waar deelauto-
hubs kunnen komen.

Deelautohubs zijn
gereserveerde
parkeerplaatsen met een
laadpaal die alleen te 
gebruiken zijn voor deelauto’s
van een bepaalde aanbieder.

De gemeente bepaalt welke
aanbieder daar mag staan en
verleent een parkeer-
vergunning.

We kennen dit principe al van 
Greenwheels, die al enkele
jaren actief is in Den Bosch.

Mobiliteitshubs



Participatie
Hoe denk ik mee?





https://s-
hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=d16a5b5accc54f
2196d27868ce2cb430

Link participatietool

https://s-hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=d16a5b5accc54f2196d27868ce2cb430


Vervolg

▪ De feedback vanwege 
privacwetgeving anoniem binnen. 
We kunnen en gaan niet per reactie 
antwoord geven. In plaats daarvan 
worden reacties verzameld en 
gegroepeerd om te komen tot 
integrale conclusies.

▪ Vervolgens passen we daarmee de 
kaart aan en maken we deze 
definitief. Op denbosch.nl/laadpalen 
publiceren we de definitieve 
wijklaadplannen. 

▪ Op basis daarvan dient er nog altijd 
een verkeersbesluit genomen te 
worden. Mochten personen het echt 
niet eens zijn met een of meerdere 
locaties, dan is er de mogelijkheid 
om hier bezwaar op te maken. 



Dank voor jullie interesse!

Denken jullie mee?

www.denbosch.nl/laadpalen


