You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider changing your browser.
Learn more Dismiss

Laadpalen voor elektrische voertuigen
Elektrisch rijden zit in de lift maar een probleem is dat er weinig publiek toegankelijke
laadpalen aanwezig zijn. Doorgaans wordt ongeveer 70% thuis opgeladen en 20% op
het werk en 10 % op andere locaties (bv. tijdens het shoppen). Om afstanden
tussendoor te overbruggen en de drempel voor het aankopen van een elektrisch
voertuig te verlagen, zijn er veel meer publieke laadpalen nodig. De komende jaren
zullen er dus extra laadpalen bijkomen.
In Ninove vind je op volgende locaties actieve laadpalen:
 Centrumlaan
 plein aan de Twijnster
 Fernand Tavernestraat
 parking buurthuis Berdam
 Hendrik Van Gassenstraat
 Savooistraat
 Parklaan
 Witherenstraat
 Bleekstraat/Dam
 Mallaardstraat
 Denderstraat, Meerbeke
 Gemeentehuisstraat, Meerbeke
 ‘t Angereelstraat, Appelterre
De komende jaren zullen er in Ninove nog meer publiek toegankelijke laadpalen geplaatst worden. Het doel is om op vrij korte termijn bijna 20
laadpalen te hebben.
Op sommige apps (bv. SMOOV, New Motion, Zap Map...) kan je bekijken waar een laadpaal staat en of hij in gebruik is. Opgelet, als de laadpaal in
een zone voor betalend parkeren staat moet hieraan voldaan worden. Als gebruiker van een laadpaal ben je dus niet vrijgesteld van een
parkeerretributie.
Om de laadpaal te gebruiken, moet je in het bezit zijn van een laadpas. Een laadpas kan je aanvragen bij een leverancier van laadpassen naar
keuze.
Staat er geen laadpaal in je buurt en heb je een elektrische wagen, maar geen parkeerruimte op je eigen domein, dan kan je de plaatsing van een
publieke laadpaal aanvragen bij netbeheerder Fluvius.
Meer informatie vind je op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen.

Contact informatie
Leefmilieu (dienst)

stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 50 50 50
leefmilieu@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 16:00 tot 19:45 (na afspraak)
Alle informatie

