
Van: inwoner Ophemert  
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 14:57 
Aan: Communicatie West Betuwe <Communicatie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Werkzaamheden Kapelstraat te Ophemert 
 
Beste Harry, 
vaak klagen inwoners van onze gemeente over projecten en trajecten die niet goed gaan en hoor je 
weinig of niets als dingen wel goed gaan. 
Dit laatste is het geval rond de herinrichting van de Kapelstraat in Ophemert. De algemene opinie van 
de bewoners is tevredenheid over het traject. Zeker met de wetenschap die we als bewoners hadden 
rond het Weverstraat debacle van 2 jaar terug. Er zijn altijd wel notoire klagers die wat te zeuren 
hebben, bij dit project in mijn ogen onterecht. 
 
De betrokken ambtenaren en aannemer Van Kessel (met name uitvoerder Gert Stam) hebben zich de 
afgelopen maanden zeer flexibel opgesteld bij de werkzaamheden rond riolering en herinrichting. Zo 
was Gert Stam rechtstreeks te benaderen op zijn mobiele telefoon (zelfs in zijn vakantie) en was hij 
zeer meewerkend in oplossingen rond beschikbaarheid van opritten etc. De beperkingen die gepaard 
gaan bij herinrichtingen zoals deze zijn niet te voorkomen, maar Van Kessel heeft dit echt tot een 
minimum weten te beperken, hulde. In mijn geval wel zo prettig als je een elektrische auto en eigen 
laadpaal hebt zoals ik. Bij de uitvoering heeft Van Kessel ook de nodige pech gehad omdat veel 
leidingen kapot getrokken zijn, die in het verleden vele leidingen veel te hoog zijn aangelegd of 
waarvan geen klikmelding beschikbaar was. 
Los van de uitvoering is er ook algemene instemming bij de bewoners over de keuze van aanleg en 
de netheid van de inrichting. Fijn dat het mogelijk was om de bewoners van de Kapelstraat te 
betrekken bij de initiatie en uitvoering van dit project. 
 
 
 
Wil jij zo vriendelijk zijn de betrokkenen (graag ook raad en college) te informeren over het 
bovenstaande. 
 
Vriendelijke groeten, 
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