
 
Beantwoording reacties laadpalen  

Bedankt voor alle reacties op de kaart over laadpalen voor elektrische auto’s.  
Hieronder leest u hoe we alle reacties hebben beoordeeld.  
 

Molenstraat 12 
Voor de laadpaal ter hoogte van Molenstraat 12 kregen we de vraag of deze verplaatst kan worden 
naar parkeervakken iets verder naar achter waar nooit geparkeerd wordt. Helaas is het niet mogelijk. 
De stroomtoevoer ligt in de rijbaan van de Molenstraat. De laadpaal moet hier zo dicht mogelijk bij 
geplaatst worden. 
 
Draadeind 9 (de parkeervakken bij de bocht) 
We kregen hier de vraag of er een mogelijkheid is om parkeerplaatsen te creëren door de groenstrook 
te verkorten, waardoor er meer parkeerplaatsen komen. We nemen met diegene contact op om de 
mogelijkheden te bekijken. 
 
Secretaris L. Jansentraat 5 
We hebben de vraag gekregen of er gedacht is aan de gehandicapten parkeerplaats en of de paal niet 
op een verhoging geplaatst wordt. Graag bevestigen we dat we rekening houden met deze 
parkeerplaats en dat deze goed toegankelijk is, bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel. De laadpaal 
komt inderdaad niet op een verhoging. 
 
Koningin Julianaweg 128 
Op basis van de feedback is de locatie gewijzigd. Deze paal komt nu op de haaksparkeerplaatsen 
naast woning nr. 126 van Koningin Julianaweg. 
 
Dopbeitel  
Over de laadpaal in de buurt van Dopbeitel kregen we de vraag of dit gaat over de parkeerplaatsen 
aan de Mallejan in Dijkstraten. Dat is niet het geval. Er is nu een laadpaal gepland wanneer we de 
nieuwe straat Dopbeitel aanleggen. Wanneer er een wens is voor een extra laadpaal aan de Mallejan, 
dan kan die aangevraagd worden via www.gemeentebest.nl/laadpalen. 
 
Overige voorgestelde laadplekken 
Op de overige plekken op de kaart hebben we ofwel alleen positieve reacties of geen reactie 
ontvangen. Deze plekken worden gerealiseerd zoals voorgesteld op de kaart.  
 
Vijf extra laadplekken  
We kregen ook vragen of extra laadplekken bij kunnen komen op verschillende locaties. Dit waren 
goede suggesties; we hebben ze allemaal overgenomen. We hebben de volgende plekken toegevoegd 
aan de lijst met nieuwe laadplekken: 
 

• Kantelhaak 19 
• Bijenhei 23  
• Gaaibank  
• Salderes (ter hoogte van het buurthuis) 
• Berk (tegenover de garages) 

 


