oktober 2020
DENK MEE OVER DE PLAATS VOOR NIEUWE LAADPALEN

Zie ook: http://www.denbosch.nl/laadpalen

De komende jaren zijn veel nieuwe laadpalen
nodig. Over waar deze komen staan, kun je nu
meedenken via een interactieve kaart. We
beginnen hiermee in West en de binnenstad.
Die bewoners nodigen we specifiek uit om te
reageren. Later komen ook de andere wijken
aan de beurt.

NIEUWE AANPAK Het aantal elektrische auto’s neemt toe. Dit gebruik van schoon, slim en
duurzaam vervoer vinden we belangrijk. We faciliteren het volgens een nieuwe strategie en
aanpak (pdf), waarbij laadpalen worden geplaatst volgens een wijklaadplan. Dit plan maken we
met prognoses en de input van bewoners. Zo kunnen laadpalen sneller worden geplaatst en weten
bewoners waar zij deze kunnen verwachten.

DENK MEE Woon jij in West of de binnenstad? Denk dan mee over de plaatsen voor
nieuwe laadpalen. Dat kan van 1 oktober tot 1 november. Op deze interactieve kaart vind je de
beoogde laadpunten in jouw buurt. Je kunt erop reageren en nieuwe plekken aandragen.
Klik hier voor een korte animatie waarin we uitleggen hoe het werkt.

ELEKTRISCHE DEELAUTO
in uw wijk, misschien
ook wel iets voor U.
Beste bewoners van Binnenstad ‘s-Hertogenbosch,
Mobiliteit gaat drastisch veranderen, door corona, door de klimaatwetgeving.
De stad ‘s-Hertogenbosch zet volop in op verduurzaming , bereikbaarheid, leefbaarheid en op
betaalbaarheid van mobiliteit. Om de juiste afwegingen te kunnen maken, is jouw mening heel
belangrijk. Daarom nodigt 073elektrisch je in samenwerking met de gemeente uit deze enquête in te
vullen.

073elektrisch staat voor
0 emissie
7 dagen per week
3 ritten per dag
Daarom gaat 073elektrisch zakelijke en particuliere mobiliteit combineren!
Klik

hier om de enquête te starten. Heb je nu vragen? Mail naar info@073elektrisch.nl
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