Marlies Groen
Van:
Onderwerp:

GriffieVS
FW: De veiligheid van ons gezin is in het geding en gemeente heeft niet eens
contact gezocht

Urgentie:

Hoog

Van:
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:23
Onderwerp: De veiligheid van ons gezin is in het geding en gemeente heeft niet eens contact gezocht
Urgentie: Hoog
Beste Raadsgriffier,
Zou u onderstaande mail willen verspreiden onder de gemeenteraadsleden. Hopelijk kan deze vanavond besproken
worden tijdens de vergadering onder het laatste Agendapunt.
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 10 december 2020 13:16
Aan: 'ESpil@voorschoten.nl' <ESpil@voorschoten.nl>
CC: 'bestuurssecretariaat@voorschoten.nl' <bestuurssecretariaat@voorschoten.nl>
Onderwerp: De veiligheid van ons gezin is in het geding en gemeente heeft niet eens contact gezocht
Urgentie: Hoog
Geachte mevrouw Spil,
Ik benader u omdat ik binnen de gemeente niemand anders te pakken krijg, omdat het urgent is en u (waarschijnlijk)
de verantwoordelijke Wethouder bent. Dus ik hoop dat ik op u kan rekenen voor een snelle interventie.
Het geval is dat zojuist een tweetal mensen van de gemeente 2 verkeersborden, direct naast ons huis/voortuin, in
de grond hebben gezet (zie bijgesloten foto). Op mijn vraag waarom dat was kreeg ik de mededeling dat hier
oplaadpalen werden geplaatst.
Ik was onaangenaam verrast want - ook al is het openbare grond – het grenst direct aan onze woning en dan zou het
toch netjes zijn als je daar ook als direct betrokkenen even over geïnformeerd zou worden. Daar is helemaal geen
sprake van geweest.
Ik ben een voorstander van elektrische rijden maar heb ook de berichten in de krant gelezen dat er regelmatig
elektrische auto’s in brand vliegen. Zie onderstaande quote uit een van de vele artikelen hierover in de pers:
https://www.poliswijzer.nl/autoverzekering/kennisbank/zorgt-de-elektrische-auto-voor-extra-brandgevaar
https://www.ad.nl/auto/elektrische-auto-s-en-hybrides-opeens-brandgevaarlijk-wat-is-er-aan-de-hand~aa3d1c08/
Zorgt de elektrische auto voor extra brandgevaar? (zie bovenstaande link voor het hele artikel)
We geven eerst het antwoord van de fabrikanten: “De kans op een brand of ontploffing is nihil”. Nu laten we je
kennismaken met de praktijk. Tijdens het opladen is er zeker wel gevaar. Dat brengt de lithium accu namelijk met
zich mee. De brand kan ontstaan tijdens het laden door het gebruik van verkeerde kabels, of doordat het laden
wegens een technisch defect doorgaat, terwijl de accu vol zit. Er kan ook brand ontstaan door een productiefout,
interne kortsluiting of een mechanische beschadiging.
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En aangezien laadpalen direct onder onze slaapkamerramen worden geplaatst, kunt u zich hopelijk voorstellen dat
dit toch niet alleen een zaak van de gemeente is. Mijn veiligheid en dat van mijn gezin is hierbij ook in het geding.
Ik heb dus een groot belang en vind het onacceptabel dat dit buiten ons om is bepaald. Des te meer omdat er op
nog geen 10 meter afstand van de plek waar de laadpalen nu voorzien zijn een veel veiligere plek met minstens 5
parkeerplaatsen (zie foto 2 en 3), die nooit bezet zijn. Die plek is veel veiliger omdat die geheel veel ligt in de zin dat
er geen woonhuizen aan liggen. Daarnaast zijn er ook geen ander bewoners die daar last van hebben. Volgens mij
een WIN- WIN situatie. De laadpalen kunnen gewoon geplaatst worden, ons gezin kan veilig en met een gerust hart
slapen. En de gemeente loopt niet het risico op een claim mocht ze haar voorgenomen besluit (zonder overleg)
alsnog doorzetten en mocht dat ooit tot een brand leiden. Dat maakt het allemaal ook zo kortzichtig. Als er gewoon
vroegtijdig contact was geweest had de gemeente een goede beurt gemaakt en voelde ik me niet bedreigd en
gepasseerd door de gemeente. Ik ben hier echt boos over.
Ik heb vanochtend meteen contact gezocht met de gemeente. En gevraagd naar de persoon/afdeling die bepaald
waar een laadpaal moet komen. De bijzonder behulpzame telefoniste heeft diverse afdelingen geprobeerd maar
krijgt nergens gehoor. Ze kreeg wel een beleidsmedewerker te pakken en die wist haar blijkbaar te vertellen dat er
wel een keer een advertentie in een lokaal krantje had moeten staan. Als er wel moeite wordt gedaan om via een
krant heel Voorschoten te bereiken waarom kan de direct betrokkenen, wij dus, dan niet even een brief ontvangen
over een voorgenomen besluit!
Ze verwees me naar de website waar gepubliceerde bekendmakingen van de Gemeente Voorschoten te zien zijn.
Misschien staat daar info op, over de afdeling die hier over gaat. Echter deze pagina staat niet online. Zie link:
https://www.voorschoten.nl/bouwloket
Zo kom ik dus niet verder en het is kort dag want op 16 dec worden deze palen blijkbaar geplaatst. Een officieel
bezwaarschrift indienen is al te laat. Maar feitelijk is het nog niet te laat want het is nog geen 16 december.
Mijn verzoek aan u is om de plaatsing van deze palen te laten opschorten en dat bekeken wordt om de palen op
het door mij aangedragen alternatief te plaatsen. Ik denk dat als u in mijn situatie zou zitten dat u dit ook graag zou
willen.
Ik hoop dat de Gemeente de veiligheid van haar bewoners serieus neemt en hierin instemt.
Ik verneem graag van u. U kunt mij ook bereiken via
Hartelijke groet,
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BIJLAGE(N) IN VERBAND MET PRIVACY
ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR
RAADSLEDEN

