MAATREGELEN TER VERBETERING VOLKSGEZONDHEID

Tenslotte geeft de Heer M. Gewin eenige zaken in overweging en wel:

- het aanstellen van een stadsreiniger ten einde de vuilheid enz. der straat
te voorkomen.
- Het aanschaffen van een kistje met chemische preparaten ter
beproeving van de stadspompen, zoomede van het drinkwater van de
ingezetenen.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
17 juni 1885

AANSTELLING STADSREINIGER

De voorzitter stelt namens Burgemeester en Wethouders voor, om bij wijze
van proef de dagloner A.J. Derkink alhier, gedurende den aanstaanden zomer
met de reiniging der straten te belasten tegen een salaris van f 0,80 per dag.

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen, terwijl de door de
Burgemeester en Wethouders geconcipieerde instructie wordt vastgesteld als
volgt:
De arbeider is verplicht driemaal daags, de Zondag niet uitgezonderd,
gedurende den tijd dat het vee naar en van de Mors wordt gedreven, de
Langestraat, de Straatweg tot aan de Mors, het Marktplein en de Kortestraat
van de dierlijke uitwerpselen te reinigen op de tijden door Burgemeester en
Wethouders aan te geven.
De reiniging moet afgeloopen zijn binnen een uur nadat de koeien de straten
zijn gepasseerd.

In het algemeen is de arbeider verplicht te zorgen voor goede afwatering van
gooten, het ledigen van zinkputten en duikers.

De arbeider zal den geheelen dag in dienst der gemeente zijn.
De gereedschappen worden vanwege de gemeente vertsrekt.

Bron:
Gemeenraad Stad Delden
10 februari 1886

TAKENPAKKET EN SALARIS STADSREINIGER AANGEPAST

- een adres van den stadsreiniger A.J. Derkink, alhier, houdende het
verzoek om eenige verhooging zijner dagloonen, uit hoofde de ervaring
hem heeft geleerd dat de werkzaamheden daaraan verbonden
onevenredig zijn met het daaraan verbonden salaris.

De voorzitter adviseert namens Burgemeester en Wethouders dat deze
aanvrage gegrond is nu de stadsreiniger van des morgens vroeg tot des avonds
laat in de reiniging der straten voorziet en stelt daarom voor zijn salaris met 10
cent per dag te verhoogen.

De heer Gewin is niet overtuigd dat de stadsreiniger aan de bedoeling
beantwoordt, het heeft althans zijne aandacht gewekt dat de gooten langs de
straten niet worden gereinigd De walgelijke uitwasemingen komen hem zeer
schadelijk voor de gezondheid te zijn en geeft daarom gaarne in overweging de
reiniging hiervan bepaald aan den stadsreiniger op te dragen, in welk geval hij
een loonsverhooging billijk acht.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
10 juni 1887

DEMPEN STADSGRAVEN / SCHOOLPOMP AFGEKEURD

De voorzitter biedt de Raad namens Burgemeester en Wethouders een
uitvoerig ontwerp aan, vergezeld van schetsteekening enz. vervaardigd door
den Heer J. Bouterse te Hengelo van een plan tot algeheele vernieuwing der
afwatering van Stad Delden, in verband met de algeheele demping der
voormalige stadsgraven.

Tenslotte deelt de voorzitter mede dat naar aanleiding van ingekomen klachten
van het Hoofd der openbare lagere school, omtrent het water van de
schoolpomp, door Burgemeester en Wethouders hiernaar een onderzoek is
ingesteld, welk onderzoek door den Heer Gewin is geschied, die daarna dit
water als zeer nadeelig voor het drinkverbruik heeft verklaard.

Uit een nader onderzoek naar de oorzaak is gebleken, dat het water in
verbinding staat met de urinoirs tengevolge waarvan amoniak werd
ontwikkeld.

Door Burgemeester en Wethouders is daarna terstond deze pomp voor
drinkwater ongeschikt verklaard.
Eene verbetering dezer pomp ten gevolge waarvan goed drinkbaar water
wordt verkregen wordt voorloopig voorgenomen.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
3 augustus 1889

TYPHUS IN STAD DELDEN

De voorzitter deelt mede, dat bij het verschijnen van een typhusgeval in deze
gemeente door hem alle mogelijke maatregelen zijn genomen ter voorkoming
van uitbreiding dier gevreesde ziekte. Deze maatregelen hebben kosten ten
gevolge gehad namelijk van den aankoop van dekens en het uitbesteden van
twee jongelingen, tot dat gezin behoorende doch hun beroep buitenshuis
uitoefenende.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
17 deccember 1890

MAATREGELEN TEGEN CHOLERA

Nu de cholera-epidemie zich Buitenlands uitbreidt en dientengevolge
ministerieele en provinciale aanschrijvingen aan de gemeentebesturen zijn
gericht om maatregelen te nemen om alles wat schadelijk voor de gezondheid
kan zijn, zooveel moogelijk weg te nemen of te ontsmetten, vraagt de
voorzitter den Raad namens Burgemeester en Wethouders om een onbepaald
crediet tot aankoop van ontsmettingsmiddelen.

De voorzitter acht handelend optreden op het gebied van ontsmetten en
reiniging gewenscht en zoude dus hoogstens een crediet van f 200,- willen zien
toegepast, ter aankoop van carbolzuur, chloor enz. enz.

Hij stelt zich voor in perken en met de wethouders een onderzoek in te stellen
naar de mestvaalten, goten en privaten ten einde zoo noodig daarin te
voorzien en tevens om de publieke goten van tijd tot tijd met eene oplossing
van carbolzuur te besprenkelen.
Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
24 augustus 1892

STADSGRACHT GEVAAR VOOR VOLKSGEZONDHEID

De Heer Gewin verklaart dat zooals de toestand is waarin de stadsgracht
verkeert, eene bron van ziekten kan openen.
Er komen van de kant van de ingezetenen, die in de nabijheid wonen, veel
klachten in over stank. Terwijl de ligging van Delden overigens zoo gezond
werkt, maakt zulk een stankboel in de nabijheid de vrees niet ongegrond voor
uitbreking van kwaadaardige ziekten.

Het besluit om de stadsgracht te dempen wordt genomen op 4 Maart 1893
Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
5 October 1892 / 4 Maart 1893

HOOGDRUKWATERLEIDING DOORGETROKKEN NAAR STAD DELDEN

Het is de voorzitter thans eene aangename taak den Raad te kunnen
mededeelen dat de Heer Dr. R.F. Baron van Heeckeren van Wassenaer hem
heeft verzocht aan den Raad mede te deelen dat Z.H.W.Geb. het voornemen
heeft om ook deze gemeente te doen deelen in zijne eerlang in werking te
stellen hoogdrukwaterleiding, door het stellen van standpompen op
verschillende plaatsen in de gemeente. Hij vertrouwt dat deze mededeeling
van het voornemen door den Raad met ingenomenheid zal worden begroet,
aangezien het belang der ingezetenen zeer betrokken is bij de verkrijging van
zuiver drinkwater te meer nu het water over het algemeen in deze gemeente
veel te wenschen overlaat.

Met de meeste ingenomenheid wordt deze mededeeling aangehoord en met
dankbaarheid deze vorstelijke schenking aanvaard. Ook met de daaraan
gestelde voorwaarden en nadat inzage is genomen van eene schetsteekening
van het project-buizennet wordt bij acclamatie besloten om Burgemeester en
Wethouders op te dragen dens Raads dank persoonlijk aan den Heer van
Twickel over te brengen.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
26 April 1893

HULDEBLIJK

De voorzitter herinnert den Raad dat toen de officiëeele mededeling werd gedaan
dat door den Heer Dr. R.F. Baron van Heeckeren van Wassenaer van den Huize
Twickel was besloten om de ingezetenen van Stad Delden in het genot te stellen
van het gebruik van het water uit Zijne aangelegde Hoogdrukwaterleiding, door
oprichting van verschillende standpompen en brandkranen in de gemeente, deze
royale aanbieding dermate werd geappreciëeerd dat al dadelijk een plan van de
imgezetenen werd gevormd tot het aanbieden van een of ander huldeblijk aan
den schenker.

Hij herinnert op welke wijze dat plan is uitgewerkt, hoe op initiatief van
Burgemeester en Wethouders eene commissie de sympathie van alle burgers
heeft ondervonden, waardoor zij eene vrij belangrijke som gelds bijeen bracht om
aan het voornemen te voldoen.

De commissie koos een der ontwerpen, bestaande uit eene monumentale
drinkbron, waarvan de schets thans aan den Raad wordt aangeboden ter
bezichtiging.

Nadat de schetstekening door den Raad is bezichtigd en daarvan door den
voorzitter de noodige uitlegging is geschied, verklaart de Raad met dit ontwerp
zeer te zijn ingenomen.

Mede in verband met de opgerichte hoogdrukwaterleiding zal moeten worden
overgegaan tot de aanschaffing van nieuwe brandbluschmiddelen.

Bron:
Gemeenteraad Stad Delden
18 Juli 1894

