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Agendapunt 3 
 

MOTIE 17 
Oplaadpunten elektrische auto’s en elektrische fietsen 

 
De raad van de gemeente Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015; 
 
Constaterende dat: 
 

 Er in de binnenstad van Roosendaal nog weinig publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s en 
fietsen zijn 

 De gemeente als doel heeft het aantal bezoekers aan de binnenstad te laten toenemen en hun 
verblijfsduur te verlengen 

 Er steeds meer automobilisten milieuvriendelijk willen rijden en daarom een elektrische auto 
aanschaffen 

 Elektrische fietsen de actieradius van fietsers vergroten en daardoor steeds vaker als 
milieuvriendelijk alternatief voor de auto gekozen worden 

 
Overwegende dat: 
 

 Roosendaal als gastvrije binnenstad ‘elektrische bezoekers’ naar zich toe kan halen door goede 
faciliteiten te creëren 

 Hier kansen liggen voor Roosendaal om zich te profileren als sympathiek voor bezitters van 
elektrische voertuigen en als ‘Duurzaam’. 

 Door dit te doen Roosendaal bijdraagt aan een landelijke dekking van de laadinfrastructuur voor 
particulieren; een goede ontwikkeling voor het elektrisch rijden en voor iedereen die een elektrisch 
voertuig wil aanschaffen. 

 Het opladen moet gebeuren terwijl je auto of fiets  geparkeerd is, dit enige tijd in beslag neemt, en 
daardoor mensen langer in de binnenstad verblijven 

 Hier een win-winsituatie ontstaat  

 Ook buiten de centrumring oplaadpalen gewenst kunnen zijn 
 
Verzoekt het college: 
 

 Het bestuur van de binnenstad,  zo gauw dit gevormd is,  te verzoeken voor 1 mei 2015 een plan te 
maken voor het plaatsen van elektrische oplaadpunten in de binnenstad,  dat optimaal is 
afgestemd is op het toekomstige gebruik en de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad  

 

 Voor dekking van de aanlegkosten voor de oplaadpalen zou het bestuur kunnen putten uit de 
investeringsimpuls binnenstad 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens,  
Fractie GroenLinks   Klaartje Koenraad 
Fractie D66   Maarten Vermeulen 
Fractie PvdA   Michael Yap 
Fractie VVD   Jeroen van den Beemt 
Fractie Roosendaalse Lijst Eric de Regt 
 
 
 


