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Geachte heer/mevrouw, 

Vitens en Liander vervangen de komende periode in verschillende straten van Brummen en 
Eerbeek in totaal ruim negen kilometer aan water- en gasleidingen. Zij zijn in hun 
verzorgingsgebieden bezig met het gezamenlijk vervangen van leidingen waar dat nodig is. 
De aanleiding voor deze vervangingsoperatie was een storing in 2014 in Apeldoorn. Door 
breuken in de water- en gasleidingen was de levering van gas destijds dagenlang 
onderbroken. Van maart tot december 2021 staan vervangingen gepland voor Brummen en 
Eerbeek.  

Informeren over de werkzaamheden  
Aannemer Van Vulpen start voor Vitens en Liander vanaf medio maart 2021 in verschillende 
straten met het vervangen van de leidingen in de stoep en/of straat en achter uw voordeur. 
Om u tijdig te informeren over de planning van de werkzaamheden, de uitvoering en de 
mogelijke hinder hiervan, ontvangt u ruim twee weken voor aanvang van het werk in of 
nabij uw straat, een factsheet. In deze factsheet zijn ook de contactgegevens vermeld van 
de omgevingsmanager van de aannemer. Voor werkzaamheden aan de aansluiting achter de 
voordeur maakt de aannemer afzonderlijke afspraken met bewoners. 

Wilt u gedurende de werkzaamheden op hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen van de werkzaamheden in uw wijk? Download dan de 
“Omgevingsapp” (herkenbaar als afbeelding) via de App Store of Google Play-store 

en kijk anders ook op de website www.onderhoudindestraat.nl/brummen.  

Hinder voor een goede zaak?  
Deze werkzaamheden zijn – om onnodige overlast te voorkomen - afgestemd met de 
gemeente en de provincie die dit jaar ook bij u in de buurt projecten in uitvoering brengen. 
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen echter altijd wel enige hinder met zich 
mee. Vitens en Liander proberen met Van Vulpen het te beperken en waar mogelijk in 
gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven om oplossingen te vinden waar problemen 
ontstaan. Dit project kan in uitvoering met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en 
de overheid. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan neem even 
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contact op met omgevingsmanager Karin Haase via 06-4824 1455 of via 
karin.haase@vitens.nl.  

Wij hopen op uw begrip en medewerking.  

Met vriendelijke groet, 
 
 
Marc Hammink 
Senior projectmanager Ontwerp & Aanleg 


