WATERKWALITEIT
VERANDERT DOOR
DROOGTE EN
WARMTE

WELKE FACILITEITEN ZIJN
BELANGRIJK VOOR EEN ZWEMBAD?

www.apeldoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteapeldoorn
www.twitter.com/gem_apeldoorn
Stationsplein 50, telefoon 14 055
gemeente@apeldoorn.nl

Publieksbalie
U kunt uitsluitend op afspraak terecht.

Wmo-loket voor wonen,
welzijn en zorg

www.apeldoorn.nl/wmo-loket
telefoon 14 055

Blauwalg en botulisme
Op een aantal plaatsen in onze gemeente is blauwalg of botulisme geconstateerd. Dit ziet u aan de waarschuwingsborden. Ook op de website
van het waterschap Vallei en Veluwe
kunt u deze plekken terugvinden.

Vragen? Kijk op de website
Meer info over deze en andere onderwerpen die te maken hebben
met de droogte in Apeldoorn en
omstreken kunt u vinden op de speciale webpagina van het waterschap:
www.vallei-veluwe.nl/droogte.

VOLG DE GEMEENTE
OP SOCIAL MEDIA
Wist u dat u de gemeente ook
kunt volgen op social media? Via
Facebook, Twitter en Instagram
houden we u op de hoogte van
alle activiteiten van de gemeente.
Zo ziet u alle vacatures , het laatste nieuws en kunt u alles vragen
aan de gemeente. Dus volg de gemeente nu via:
• Facebook: gemeenteapeldoorn
• Twitter: gem_apeldoorn
• Instagram: gemeenteapeldoorn

COLOFON
Gemeente Apeldoorn

Door de hoge temperaturen en
aanhoudende droogte wordt de waterkwaliteit minder. Dit heeft gevolgen voor planten, dieren én voor uw
als inwoner. Hier leest u meer over
wat u kunt doen om u en uw omgeving gezond te houden.

Zwemwater na zeer hoge temperaturen
Het waterschap adviseert alleen in
officieel goedgekeurd zwemwater
te zwemmen. Dit wordt namelijk regelmatig getest op zwemwaterkwaliteit. Een overzicht van zwemwateren
en de kwaliteit daarvan vindt u op
www.zwemwater.nl of in de zwemwaterapp.

GEMEENTENIEUWS
7 AUGUSTUS 2019

Telefonisch bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Heeft u het Stadsblad niet ontvangen,
neem dan contact op met de Persgroep
via 088-0561595.

SAMEN WERKEN
AAN EEN DEKKEND
NETWERK VAN
OPENBARE AED’S
IN APELDOORN

Foto: gemeente Apeldoorn
De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw zwembad. Zij kijken daarbij naar locaties, maar ook naar de faciliteiten die een nieuw zwembad moet hebben. De gemeente vindt het belangrijk de mening
te peilen van inwoners die de zwembaden in Apeldoorn recreatief gebruiken. Bijvoorbeeld voor zwemlessen, baantjes
zwemmen of kinderfeestjes. U kunt hiervoor een vragenlijst digitaal invullen via de website www.apeldoorn.nl. Dit kan tot
en met vrijdag 9 augustus 2019.

MEERWAARDE: NIEUW ONDERWIJSINITIATIEF
In het nieuwe schooljaar start ook
een nieuw onderwijsinitiatief in
Apeldoorn: De Meerwaarde. Dit
initiatief biedt een passend onderwijs- en zorgarrangement voor een
speciale doelgroep: kinderen met
een verstandelijke beperking en
moeilijk verstaanbaar gedrag.
De Meerwaarde biedt een onderwijs- en zorgarrangement voor kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar
met een verstandelijke beperking
én moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij

hebben baat bij intensieve begeleiding, ook in het onderwijs. Speciaal
onderwijsscholen De Zonnehoek en
Het Kroonpad hebben de krachten
gebundeld met ’s Heeren Loo, De
Passerel en het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Ook de gemeente
Apeldoorn is betrokken en draagt
het project een warm hart toe.
De Meerwaarde start in september
2019 op zorgpark Groot Schuylenburg van ’s Heeren Loo.

Gemeente Apeldoorn heeft relatief
veel AED’s. Het netwerk voor openbare AED’s is echter nog niet dekkend.
De gemeente hoopt dit sámen met inwoners en organisaties te veranderen.
Heeft u of uw organisatie een AED?
Meld hem dan aan bij www.hartslagnu.nl. Zo kan de AED bij een reanimatie-oproep gebruikt worden door burgerhulpverleners. Dit werkt natuurlijk
het best als de AED buiten hangt,
daarom wil de gemeente ondersteunen bij het openbaar maken van AED’s
die ergens binnen hangen. Meer informatie op www.apeldoorn.nl/aed

Gemeenteraad

Reces
Foto: gemeente Apeldoorn

De gemeenteraad heeft reces tot
12 september.

