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Sent: 16 May 2018 12:01:57
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: Aan de leden van de gemeenteraad, t.a.v. de griffier

Geachte griffie,

Ik verzoek u onderstaand bericht onder de aandacht te brengen van de leden van de raad.

Vriendelijke groeten,

Hugo Gastkemper

directeur Stichting RIONED

Geacht raadslid,

In veel gemeenten is begonnen aan een nieuwe raadsperiode. Een van de gemeentelijke taken is de zorg voor het regenwater, afvalwater en 

grondwater. Dat klinkt technisch, maar het gaat om maatschappelijk zeer relevante zaken als gezondheid, opvang van hevige buien, water in 

de stad en de inrichting van de openbare ruimte. Ook speelt de vraag wat de overheid doet en wat de particulier. Uiteraard zijn de rioolheffing 

en de investeringen een zaak van de gemeenteraad. Al deze onderwerpen zijn bestuurlijke aandacht waard. 

www.rioolenraad.nl is een website speciaal voor raadsleden over de bestuurlijke 

aspecten van wateroverlast, klimaat, omgevingsbeleid en riolering. Stichting RIONED 

heeft deze site gemaakt om u behulpzaam te zijn bij besluiten over de gemeentelijke 

watertaken. Door de presentatie in acht thema�s krijgt u snel een compleet overzicht.

Stichting RIONED is de kennisorganisatie voor stedelijk waterbeheer waarbij vrijwel alle 

gemeenten zijn aangesloten en de andere overheden en bedrijven die professioneel 

actief zijn op het gebied van water in steden en dorpen.

Stichting RIONED heeft nog meer informatie die u bij uw werk kunt gebruiken, 

waaronder:

• Miezeren of plenzen; voor elke bui de juiste aanpak. Een tabletpresentatie over 

de hoeveelheid water die per bui naar beneden komt en de kenmerkende 

verschillen in maatregelen om het water te gebruiken en te verwerken.

• www.riool.info, website voor het brede publiek over het waterbeheer in de 

gemeente.

• www.riool.net, website voor de professional indien u diepgaande informatie 

zoekt. Ook beschikbaar voor alle medewerkers van uw gemeente.

Uiteraard kunnen uw medewerkers binnen de gemeente u het best informeren over uw 

specifieke situatie. 

Vriendelijke groeten,

Hugo Gastkemper

directeur Stichting RIONED
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