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Beste raadsleden en bestuurders.

Al enige tijd geleden heeft Europa besloten dat het beter is dat wij minder CO2 uitstoten . en of we dit leuk vinden of niet, het moet.
Een van de besluiten is dat wij elektrisch moeten gaan rijden . op zicht een mooi plan al zijn die dikke 6 cilinders mooi om naar te luisteren.

Nu hebben wij recent onze 100% elektrische auto weer omgeruild voor een benzine ,mede het laden was toch wel een punt en als mijn vrouw
op de paardenmarkt wilde laden tijdens het boodschappen doen stond daar steevast een benzine auto en als je vroeg mag hij weg kreeg je
een grote mond.

Nu hoorde ik van een kennis dat hij een laadpaal had aangevraagd omdat hij een EV voortuig heeft, helaas afgewezen door de gemeente was
een aanvraag voor NAGELE , heel vreemd ik neem aan dat de gemeente nu de komende 10 jaar geen laadplaats in Nagele toestaat want dit zal
discriminerend zijn toch hij niet een ander wel
En juist in deze tijd zal juist een gemeente als onze , het voortouw moeten nemen tenslotte hebben wij voor 500.000 huishouden windmolens
en zonneparken
Maar tot mijn grote schik zijn er eigenlijk nauwelijks laadpalen die openbaar zijn
Over een jaar of 3 zal ik als ondernemer minimaal 4 stuks EV busjes moeten rijden omdat wij o.a. Amsterdam niet meer in mogen en hoe gaat
het laden dan snelladen ik kostbaar en kost heel veel energie .

Het lijkt mij een goed plan dat de gemeente NOP dit jaar nog bv in elk dorp minimaal 8 laadplaatsen realiseert en hier ook op handhaaft
er geen benzine auto's staan.
En ook in emmeloord zullen er een stuk of 30 extra moeten komen
Daarbij elk jaar zal het aantal minimaal verdubbelt moeten worden en zelfs in 2025 zal 25 tot 30% van de parkeerplaatsen moeten zijn
voorzien van een elektrische aansluiting ook in de staten waar mensen een oprit hebben
Tenslotte komt er ook bezoek van buiten de polder .

dat

Enkele plaatsen denk ik:
Sportlaan en bosbadhal ( lesauto's gaan straks ook van de benzine af)
De deel
Nabij de winkelcentra
Maar ook in de zuidert, de erven enz,enz
Ik begrijp dat het lastig is , maar als er niets gedaan wordt, hebben velen straks een EV en kunnen ze net als die bewoner op de wendakker zijn
auto niet goed gebruiken. En moet hij maar weer een benzine gaan kopen, dat staan wij als NOP er wel heel vreemd op , in de krantenkoppen.

Met vriendelijke groet,

