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Uw vragen over doorlooptijd 

aanvraag openbare oplaadpalen 

2357059  23 april 2019 

Geachte heer Evers, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
 

Op 26 maart heeft u vragen gesteld over de afhandeling van aanvragen voor oplaadpalen. Met 
deze brief geven we u antwoord. 

 

Hoeveel publieke laadpalen zijn er op dit moment in Hengelo geplaatst? 
Op dit moment zijn er 28 openbare laadpalen aanwezig; deels met 1 oplaadpunt, deels met 2 
oplaadpunten. 

 
Hoeveel laadpalen zitten er nog in de pijplijn? 

Aanvullend zijn er nog 11 aanvragen in procedure (zie ook hieronder). Voor 7 hiervan is inmiddels 
een locatie afgestemd tussen gemeente en Allego. Voor 2 van deze 7 locaties moeten nog een paar 

details worden afgestemd, maar de omwonenden van 5 (concept-)locaties hebben eind week 15 
een brief ontvangen om ze te informeren over de beoogde locatie van de oplaadpaal.  

De locatievoorstellen voor de overige 4 aanvragen zijn intern beoordeeld, onder andere door 
verkeerskundigen en eventuele opmerkingen zijn in week 14 teruggekoppeld aan Allego. Na reactie 

van Allego kunnen we het proces voortzetten. 
  

Wat is de (gemiddelde) tijd tussen indienen van de aanvraag en de plaatsing van een 
laadpaal? 

Binnen de provinciale concessie zijn afspraken gemaakt over de doorlooptijd. Die werden tot nu toe 
nog niet gehaald om verschillende redenen. Zo is er tijd gaan zitten in het uitwerken van een 

procedure om omwonenden van beoogde laadplekken pro-actief te informeren. Ook is er een 
conceptindeling (kaart) gemaakt waarop, uitgaande van de prognoses, ruim 100 potentiële 

oplaadlocaties zijn geschetst. Deze conceptindeling wordt gebruikt om bij nieuwe aanvragen het 
voorstel van Allego te toetsen.  

 
De afspraak is dat Allego binnen 15 werkdagen na ontvangst van een aanvraag een locatievoorstel 

naar de gemeente doet. De gemeente reageert hier weer binnen 15 werkdagen op. Bij akkoord van 
beide partijen kan de gemeente aansluitend een verkeersbesluit nemen; hier hoort een standaard 

reactietermijn van 6 weken bij. Als die verlopen is, zou de marktpartij binnen 15 werkdagen de 
laadpaal (met verkeersbord) moeten plaatsen. 

 
Al deze stappen samen, maken dat de doorlooptijd van een aanvraag 12 tot 15 weken is. Soms 

wordt dat langer omdat er gezocht moet worden naar een alternatieve locatie. Bijvoorbeeld omdat 
in een beoogde straat binnenkort gestart wordt met een herstructurering, of omdat de aanvrager 

bezwaar maakt tegen een voorgestelde locatie. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 
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Daarnaast heeft de gemeente Hengelo er voor gekozen om omwonenden van een laadlocatie 

vooraf te informeren. Dus voordat het formele verkeersbesluit wordt genomen. Men krijgt dan 2 
weken de tijd om eventuele (informele) bezwaren en vragen kenbaar te maken. Pas nà deze 

reactieperiode neemt de gemeente het bijbehorende verkeersbesluit. Deze procedure maakt dat de 
doorlooptijd met 2 weken wordt verlengd. Een voorbeeld van een informatiebrief en bijbehorende 

folder zijn als bijlagen bijgesloten. 
 

Wat gaat het college er aan doen om deze tijd te verkorten? 
Alle benodigde procedures en materialen (folders, conceptindeling etc.) zijn nu uitgewerkt. Dat 

betekent dat vanaf nu alle aanvragen kunnen worden afgehandeld volgens bovengeschetste 
planning. Vertraging zouden daarmee niet meer mogen voorkomen.  

Verder inkorten van de doorlooptijden is slechts heel beperkt mogelijk. Hengelo kan binnen de 
provinciale concessie niet eenzijdig eisen stellen aan de reactietijd van Allego. Mocht blijken dat 

Allego zich in Hengelo niet aan de afgesproken tijden houdt, dan gaat de provincie Overijssel als 
concessiehouder in overleg met Allego. Verder hoort bij de publicatie van een verkeersbesluit een 

wettelijk vastgelegde bezwaartermijn die ook niet in te korten is. En in het kader van 
zorgvuldigheid willen we omwonenden vooraf de gelegenheid (dus tijd) bieden om te reageren op 

een conceptlocatie.  
Wanneer Allego een voorstel doet dat in lijn is met de conceptindeling en waarbij in de buurt geen 

bijzonderheden spelen, kan de doorlooptijd korter worden dan de 12-15 weken. Maar moet er 
overlegd worden over alternatieve locaties en/of komt er veel bezwaar vanuit de buurt dan is de 

consequentie vanzelfsprekend dat de doorlooptijd langer wordt.  
Tijdswinst is alleen potentieel mogelijk in de periode van 15 werkdagen reactietermijn door de 

gemeente. En vanzelfsprekend houden we deze zo kort mogelijk. 
 

  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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Oplaadpaal voor elektrische auto's 
bij u in de buurt 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Beste omwonenden van de Langelermaatweg, 

 
In uw buurt komt een openbare oplaadpaal voor elektrische auto’s. Een elektrische auto is stiller en 

veel schoner voor het milieu dan een gewone auto. In Hengelo rijden er nu al zo’n 800 rond. De 
gemeente Hengelo wil onze stad graag schoner en duurzamer maken, voor nu en voor de 

generaties na ons. Helaas kan niet iedereen zijn of haar auto op eigen terrein parkeren en opladen. 
Daarom laat de gemeente Hengelo de komende jaren openbare oplaadpalen plaatsen. Bij zo’n 
oplaadpaal reserveren we tenminste 1 parkeerplek speciaal voor het opladen van elektrische 

auto’s. 
 

Bij u in de buurt komt ter hoogte van Langelermaatweg 82 een openbare oplaadpaal te staan. Met 
deze brief geven we u wat meer informatie over elektrisch rijden in Hengelo en de bijbehorende 

openbare oplaadpalen. 
 

 
Hoe wordt beslist of er een openbare oplaadpaal komt en waar die komt te staan? 

De gemeente Hengelo plaatst zelf geen oplaadpalen. Dat doet het bedrijf Allego. Allego is ook 
eigenaar van de oplaadpalen. Een oplaadpaal wordt pas geplaatst als de aanvraag voldoet aan de 

voorwaarden die de gemeente heeft opgesteld (zie bijgevoegde folder).  
 

 
Spelregels bij een oplaadpaal 

Een gewone auto mag niet parkeren op de gereserveerde parkeerplaats. En een elektrische auto 
moet er weg zodra de accu vol is. Een oplaadplek is nooit een privé-oplaadplek.  

 
 

Oplaadpaal in uw buurt 
Ook in uw buurt is een oplaadpaal aangevraagd. De gemeente heeft de aanvraag getoetst aan de 

voorwaarden en goedgekeurd. Bij deze oplaadpaal reserveren we 1 parkeerplaats. Dit betekent dus 
dat deze niet meer beschikbaar is voor niet elektrische auto’s. We begrijpen dat dit vervelend kan 
zijn, zeker in wijken waar de parkeerdruk al hoog is. Maar omdat elektrische auto’s bijdragen aan 

een beter milieu voor ons allemaal, kiest de gemeente er toch voor om openbare oplaadpalen te 
plaatsen.  
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Heeft u vragen of opmerkingen? 

Misschien hebt u een voorstel voor een betere plek voor de oplaadpaal in uw wijk? Dan horen we 
dat graag en bekijken we of uw idee haalbaar is. Ook voor andere vragen of opmerkingen naar 

aanleiding van deze brief kunt u bellen of mailen met de gemeente (14074 - 
gemeente@hengelo.nl). Als u wilt reageren doe dit dan voor 26 april. 

 
Na deze reactieperiode verwerkt de gemeente uw opmerkingen, wat misschien leidt tot een nieuw 

voorstel, en start het proces om een oplaadpaal te plaatsen via een verkeersbesluit.  
  

Een samenvatting van dit besluit kunt u dan lezen in het gemeentenieuws in het Hengelo's 
Weekblad. Deze informatie is ook digitaal te vinden op www.hengelo.nl/actueel/gemeentenieuws. 
Het volledige verkeersbesluit kunt u bekijken bij het publieksplein (Hazenweg 121) of op 

https://www.officielebekendmakingen.nl/. 
Tegen zo'n verkeersbesluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Hoe dat moet, leest u ook in 

het Hengelo's Weekblad of op www.hengelo.nl. 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Hengelo, 
namens dezen, 

plv. Afdelingshoofd Stad en Regie 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
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