
 
  
 

Aan de bewoners van: Morgenster – Poelruit – Spiegelklokje - De Veldweide – Zwanenbloem – 

Egelantier – Elzenbosweg - Ereprijs – Goudzuring – Helmkruid - Het Grasland 

 

Vorden, dinsdag 25 mei 2021 

 

Onderwerp: start werkzaamheden overstortleiding Brummen 

 

Beste heer/mevrouw, 
 
Graag willen wij aankondigen dat Dostal op maandag 31 mei van start gaat met aanleg van de 
overstortleiding. Op de website www.dostal-overstortleidingbrummen.nl of via de QR code 
(onderaan deze brief) vindt u alle informatie omtrent de werkzaamheden, omleidingen en houden 
we u op de hoogte van mogelijke bijzonderheden. 
 
Hevige regenval 
Vanwege de hevige regenval van afgelopen tijd zijn wij genoodzaakt vanaf as. woensdag de 
watergang (sloot) en een gedeelte van de vijver af te pompen. Dit doen wij tussen 7.30 en 16.30 uur. 
De pomp wordt geplaatst aan de Elzenbosweg. 
 
Uitnodiging schilderen met de kinderen: zaterdag 5 juni 11.00 – 15.00 uur   
In week 22 plaatsen wij een houtenscheidingswand met een fotoprint van een bloemrijk landschap. 
Tevens houden we ruimte vrij om op zaterdag 5 juni met uw kinderen de wand een persoonlijke 
uitstraling te geven. Dit wordt begeleid door kunstenares Bianca ten Thije, www.bianca-art.nl. U bent 
tussen 11.00 en 15.00 uur bij het voetbalveld aan Het Stroomdal of aan de Zilverschoon van harte 
welkom om samen met uw kinderen een persoonlijke collage te komen maken! Wanneer zaterdag 5 
juni te veel regen wordt voorspelt, hebben wij als alternatief  zaterdag 12 juni. Houd daarvoor de 
website www.dostal-overstortleidingbrummen.nl in de gaten. We hopen op veel enthousiaste 
kunstenaars, zodat we er met elkaar wat moois van maken! 
 
Heeft u nog vragen? 
U kunt via het reactieformulier op de webpagina uw vragen stellen. Het is ook mogelijk een mail te 
sturen naar: overstortleidingbrummen@dostal.nl. Of neem telefonisch contact met mij op via 
onderstaand telefoonnummer. Wij reageren hier zo spoedig mogelijk op. Bij mogelijke calamiteiten 
kunt u contact opnemen via 0541 572311.  

Wij hopen u via deze weg, naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.  

  

Met vriendelijke groet,   

Dostal Wegenbouw      

Tineke van de Vliert  

Omgevingsmanager  

t. 06 39846562 
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