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Ophemert, 11 augustus 2021 

 

Betreft: parkeeroverlast Weverstraat Ophemert 

 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. 

Wij, de bewoners van de Weverstraat in Ophemert, ondervinden al geruime tijd enorme 

parkeeroverlast van het rijdend materieel en auto's van het grondverzetbedrijf Aart de Bruin, 

Weverstraat 14 te Ophemert. 

Zowel de auto's van de personeelsleden als het rijdend materiaal wordt 7 dagen per week overal in 

de straat geparkeerd.  

Er wordt met groot en klein materieel geparkeerd op de weg, de stoep, voor brandkranen en vlak bij 

de inritten van de bewoners. 

Ook op zondag laat men het rijdend materiaal gewoon in de straat staan, terwijl het personeel met 

de auto naar huis gaat. 

Aangezien de Weverstraat een hoofdader is in het dorp, waar veel schoolverkeer doorheen gaat, 

hoeven wij niet uit te leggen hoe gevaarlijk deze situatie is voor de schoolgaande kinderen. 

Bij het uitrijden vanaf de in/uitrit hebben de bewoners vaak geen uitzicht op het rijdende en 

fietsende verkeer wat levensgevaarlijke situaties veroorzaakt. 

Wij hebben al diverse malen geprobeerd te praten met de heer De Bruin, maar deze geeft aan dat hij 

zijn auto's ook ergens kwijt moet. 

In het laatste gesprek wat wij begin augustus met de heer De Bruin hadden, gaf hij aan dat het nog 

drukker zou worden omdat zijn oudste zoon met zijn bedrijf na de bouwvak ook bij hem in zou 

trekken. 

Dit bedrijf, RMB infra & Grondverzet uit Geldermalsen, heeft zich per 1 augustus ook gevestigd in 

het pand van De Bruin aan de Weverstraat. 

Dit bedrijf brengt volgens de heer De Bruin 13 personeelsleden en 13 auto's mee naar Ophemert en 

daarnaast nog rijdend materieel. Dit kan volgens ons vergunningstechnisch helemaal niet! 
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U zult begrijpen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen en onacceptabel voor ons als 

bewoners van de Weverstraat. Het lijkt wel of wij op een industrieterrein wonen. 

6 dagen per week beginnen de werkzaamheden tussen 5 en 6 uur in de morgen, met zwaar 

materieel. Een onhoudbare situatie. 

Het woongenot, leefbaarheid en veiligheid in de Weverstraat zijn momenteel compleet verdwenen 

voor de bewoners. 

 

Wij vragen u op zeer korte termijn een onderhoud met ons in te plannen om deze onhoudbare 

situatie met u te bespreken en te komen tot een acceptabele oplossing voor deze enorme overlast. 

 

Hoogachtend, 

Namens de bewoners van de Weverstraat 

 


