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Betreft: kabelgoottegels t.b.v. opladen elektrische auto’s  
 
05-08-2021 

Geacht college, 

In Hengelo zijn we als gemeente al geruime tijd bezig met de energietransitie. We betrekken en 
motiveren inwoners om samen met ons een duurzame toekomst te creëren en de klimaatverandering 
te remmen. Daarbij lopen inwoners soms tegen (praktische) problemen aan.  Zo ook het geval bij het 
gebruik van een elektrische auto. Zoals u zult weten groeit het bezit van elektrische auto’s en zijn er 
reeds een aantal merken die enkel nog elektrische auto’s produceren of zijn er merken die al 
aangekondigd hebben enkel nog elektrische auto’s in de toekomst te zullen produceren. Voor sommige 
inwoners is de stap echter erg groot om over te stappen naar elektrische auto’s. Onder andere omdat 
er nu nog geen laadplek voor de deur is (vooral gezien niet iedereen zich een huis met een oprit kan 
veroorloven), omdat de laadplek enkele honderden meters van hun huis geplaatst is of omdat ze 
vrezen dat de toekomstige publieke laadplek bezet is op de tijden dat zij van plan zijn de auto te laden.
   Waar problemen zijn, zijn echter ook oplossingen. Zo is er de oplossing van de ‘gele 
drempelgoot’ om je eigen auto met een kabel op te laden vanuit je eigen huis. Deze oplossing levert 
echter ook overlast op, vooral voor mensen met rolstoel, rollator etc.  
  Echter is er ook de oplossing, aangedragen door een Hengelose inwoner, welke andere 
gemeenten zoals Soest omarmen, te weten de zogenaamde ‘kabelgoottegel’. Deze tegel houdt de 
stoep toegankelijk voor iedereen, maar zorgt er ook voor dat er een drempel minder is voor inwoners 
om over te stappen op de elektrische auto.  Zo kunnen we de energietransitie versnellen qua mobiliteit 
én hebben inwoners extra motivatie om zonnecellen te plaatsen om hun eigen auto op te laden (en 
eventueel in de toekomst te gebruiken als accu). 

Gezien bovenstaande stellen we u graag de volgende vragen: 

1) Is het college het met ondergetekende eens dat we zo veel mogelijk naar onze inwoners 
moeten luisteren als het gaat over soortgelijke praktische problemen (én oplossingen) bij de 
uitvoering van de energietransitie? 

2) Is het college het met ondergetekende eens dat er een toekomst voor ons ligt met aanzienlijk 
meer elektrische auto’s? 

3) Is het college het met ondergetekende eens dat deze auto’s voor een ieder toegankelijk 
moeten zijn? 

4) Is het college bekend met de ‘kabelgoottegel’? 
5) Wat is het oordeel van het college m.b.t. de ‘kabelgoottegel’ t.o.v. alternatieven? 
6) Is het college bereid spoedig beleid te maken met de kabelgoottegel?  

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
 
Rik Oude Munnink 
Fractievoorzitter D66 


