
Elektriciteitsvoorziening  Leeuwen-Wamel 
 

 

Omstreeks 1914 wordt een eerste 

aanzet gegeven tot elektrificatie van de 

Gemeente Wamel. 

 

Leverancier van benodigdheden is de 

HEEMAF, Hengelose Electrische en 

Mechanische Apparaten Fabriek 

De n.v. PGEM is leverancier van de 

stroom 

 

In 1916 bevinden zich al transformator-

zuilen (stations) in Boven-Leeuwen 

Beneden-Leeuwen en Wamel. 

 

Wamel is wat eerder met de elek-

triciteitsaansluitingen dan Leeuwen. 

Vanaf l917,  wordt ook in Leeuwen 

geleidelijk een bovengrondse bekabeling 

aangebracht en worden bedrijven en 

woningen van elektriciteit voorzien 

 

Johannes Krijnen bewoner van Huize 

Leeuwen schrijft januari 1918 aan de 

gemeente bereid te zijn 

de hoge kosten van aansluiting voor de 

gemeente in en buiten zijn woning wel 

voor eigen rekening te willen nemen. 

 

Elektriciteitsbedrijf 

7 februari 1917 wordt officieel een 

gemeentelijk elektriciteitsbedrijf 

ingesteld, ook komt er een verordening 

op de elekticiteitsvoorziening. 

Aanleiding zijn de hoge petroleum 

kosten. 

 

In de tariefberekening voor 

elektriciteit wordt door de PGEM ook 

een kolentoeslag doorberekend, 

gebruikers van meer dan 4 lichtpunten in 

huis, moeten de meerdere lichtpunten 

afkopen van de gemeente. 

 

hiertegen bestaat nogal wat weerstand 

en velen zijn nalatig bij de betalingen 

De eerste monteur van het gemeentelijk 

elektriciteitsbedrijf is  G. de weijert 

tegen een jaarwedde van f 200,-. 

 

Tot boekhouder van het elektriciteits-

bedrijf wordt in 1920 de latere 

gemeentesecretaris Th. Hol benoemd. 

 

Dhr. A. van Zwam, bode wordt belast 

met de opneming der meters en de 

inning van stroomkosten. 

 

In l924 wordt de Veerweg naar Tiel van 

openbare verlichting voorzien 

 

Er wordt een 5 leden tellende 

elektriciteitscommissie ingesteld onder 

voorzitterschap van burgemeester 

Schuijt, die van l921 tot 1930 

regelmatig (gemiddeld 6 x perjaar ) 

vergadert 

 

November 1927 nodigt de 

burgemeester de heren van de 

elctriciteitscommissie uit, tot het maken 

van een 

fietstocht door de gemeente, ten einde 

te kunnen nagaan op welke punten het 

aanbrengen van lampen voor de 

straatverlichting gewenst is. 

 

In 1926 besluit de commissie dat 

degenen die vanwege de watersnood om 

reductie van stroomkosten gevraagd 

hebben, deze niet kunnen worden 

tegemoet getreden, wel worden repa-

raties aan installaties van degene die 

ook voor de watersnood waren aan-

gesloten gratis verricht. 

 

 



Verdere gespreksonderwerpen in de 

commissie zijn vooral technische 

onderwerpen, zoals: 

ijk-apparaten,  installatievoorschriften 

speruren, tarieven, aansluiting kerk-

klokken verkoop strijkijzers ter 

bevordering stroomgebruik. 

 

Bij een brand in het woonhuis van  

H.Kersten in 1928, slaagt de gemeente-

monteur er in twee meters en een 

schakelklok te redden, weliswaar ten 

koste van zijn nieuwe hoed. 

 

Het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf 

heeft gefunctioneerd tot 1930 

Daarna is de exploitatie van 

electriciteits-voorziening volledig 

overgenomen door de PGEM. 

 


