Woensdag 13 maart 2019

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
	WETTELIJKE PUBLICATIES
Hieronder treft u de volledige tekst van de
publicatie.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is,
ontvangen:
Het uitbreiden van de woonkamer
Locatie: Enk 151 te Borne
Datum ontvangst: 2 maart 2019
Het bouwen van een opslagloods
Locatie: Oude Almeloseweg 50 te Borne
Datum ontvangst: 4 maart 2019
Het kappen van 8 zomereiken
Locatie: Kerkedennen te Borne
Datum ontvangst: 4 maart 2019
Het kappen van 3 eiken
Locatie: t.h.v. de Mirabel, Bornsche Maten te Borne
Datum ontvangst: 5 maart 2019
Het verplaatsen van een inrit
Locatie: Lodiek Landen 1a te Hertme
Datum ontvangst: 7 maart 2019
Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen
zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar
en beroep kan worden ingesteld tegen boven
staande aanvragen. Op het moment dat het
college van burgemeester en wethouders
een besluit neemt of besluit de uitgebreide
voorbereidingsprocedure te volgen, wordt dit
gepubliceerd in De Week van Borne en het digitaal
gemeenteblad. In de publicatie zal worden
aangegeven of u zienswijzen, bezwaar of beroep
kunt indienen tegen het (ontwerp)besluit.
Inzage
De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie
van het gemeentehuis.

Verleende (reguliere)
omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te
verlenen:
Het kappen van een populier
Locatie: Hertmerweg 42 te Zenderen
Datum verzending: 7 maart 2019
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lover 189 te Borne
Datum verzending: 7 maart 2019
Het bouwen van een woning
Locatie: Blauwebes 9 te Borne
Datum verzending: 7 maart 2019
Het uitbreiden van een woning
Locatie: Morseltdijk 59 te Borne
Datum verzending: 7 maart 2019
Het verhogen van de nok van het garagedak
Locatie: Weerselosestraat 239 te Borne
Datum verzending: 7 maart 2019
Inzage
Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van
verzending gedurende zes weken ter inzage bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.
Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen
tegen dit besluit. U kunt tot uiterlijk zes weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen door een brief te sturen
naar het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 200, 7620 AE Borne.

Gemeente Borne

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat
ten minste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit
geldig. Wilt u dat het besluit wordt geschorst? Dan
kunt u bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige
voorziening.
U kunt uw verzoek sturen naar de voorzieningen
rechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. Let
erop dat u een kopie van het bezwaarschrift
meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht
betalen. U krijgt hierover een brief van de
rechtbank.
U kunt ook digitaal om een voorlopige
voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
MILIEU
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft
ingevolge artikel 7.17 van de Wet milieubeheer
besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig
is ter voorbereiding op een vergunningaanvraag
ingevolge de Wabo, voor het uitbreiden van de
inrichting aan de Oude Bieffel 17 te Zenderen
met een tak zeugenhouderij, bestaande uit 250
gespeende biggen, 25 kraamzeugen, 50 guste en
dragende zeugen en 1 dekbeer, waarbij alle dieren
op biologische wijze worden gehouden.
Inzage
Het besluit en de stukken liggen ter inzage bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.
Bezwaar
Tegen dit besluit staat geen bezwaar open. Tijdens
de toekomstige procedure voor een
omgevingsvergunning bestaat de gelegenheid tot
het indienen van bezwaar en eventueel beroep.
Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit
worden betrokken.

	ONLINE BEKENDMAKINGEN
Hieronder treft u aan wat op digitale
wijze is gepubliceerd. De volledige
bekendmaking is te zien op www.
officiëlebekendmakingen.nl. Ook ligt
het volledige besluit (met bijlagen) bij
de publieksbalie van de gemeente Borne
ter inzage, tot 6 weken na de bekendmaking op woensdag 13 maart.
EVENEMENTEN
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• Stichting Het Beste van Borne voor het
organiseren van het evenement Het Beste van
Borne 2019 op 14 april 2019 van 12:00 tot 17:00
uur in het centrum van Borne en in Oud Borne.
• Stichting Theater & Cultuur Hertme voor het
organiseren van het evenement Passiespelen
2019 van 12 tot en met 22 april 2019 in het
Openluchttheater te Hertme.

		 GEMEENTERAAD
POLITIEK BERAAD op 19 maart 2019
U bent van harte welkom om het Politieke
Beraad op dinsdag 19 maart a.s. bij te wonen.
U kunt komen luisteren maar meepraten kan
ook. S.v.p. vooraf aanmelden bij de griffie. De
vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het
gemeentehuis, aanvang 19.30 uur. Een kopje koffie
of thee staat klaar. Onderstaande punten staan,
onder voorbehoud, op de agenda:
- Toekomst ruimtelijke kwaliteit Openluchttheater
Hertme
- Actieprogramma Werk en Bijstand
uitvoeringsorganisatie (aangemeld SP en GB90)
- Stappenplan Right to Challenge i.r.t. blanco
paragraaf raadsakkoord (aangemeld door GB90
en SP)
- Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant
2020 – 2023
- Wijziging van de programmabegroting
(Verzamelbesluit april 2019)
- Nota grondprijzen en memo parameters
(aangemeld door D66)
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda’s, kunt u contact opnemen met
de raadsadviseur, Saskia Voortman (tel. 2658739).
De stukken die behoren bij de hier bovenstaande
agenda liggen ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis en staan tevens op het
raadsinformatiesysteem via gemeenteraad.borne.
nl/Vergaderingen. U kunt de vergadering ook live
volgen, met beeld, via deze link.

	SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.
Gratis ophaalronde snoeihout en takken
Het voorjaar komt er aan. Veel bomen en planten
mogen weer worden gesnoeid. Van 1 tot 18 april
kunt u gratis snoeihout en takken op laten halen.
Op afspraak haalt Twente Milieu dit tussen 1 april
en 12 april op donderdag en vrijdag op. Tussen 15
en 18 april op woensdag en donderdag. Voor het
maken van een afspraak kunt u van 18 tot en met
29 maart contact opnemen met de klantenservice
van Twente Milieu. Bel hiervoor op werkdagen
tussen 8.00 - 17.00 uur naar 0900-8520111 en houd
uw milieupas bij de hand.
Waar moet u op letten bij snoeihout:
• U kunt niet meer dan drie m3 aan tuinafval
aanbieden.
• U kunt geen boomstronken of compleet
(omgewaaide) bomen aanbieden.

• De stamdoorsnede mag maximaal 10 centimeter
zijn.
• De lengte van het tuinafval is kleiner dan 3 meter.
Inloopspreekuur over openbaar vervoer voor
senioren
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de
40% samenreiskorting, welk abonnement past het
beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag
advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op
de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt
plannen. Het eerstvolgende inloopspreekuur is
op donderdag 21 maart van 14.00 -15.30 uur in
Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23.
Sociaal Fonds Borne; Vergoedingen vanuit de
gemeente
Is u gezinsinkomen € 1.623* of lager? Dan komen
de kinderen uit uw gezin wellicht in aanmerking
voor een vergoeding voor:
- schoolkosten,
- een fiets,
- kleding,
- zwemlessen,
- een ID-kaart,
- een computer/laptop,
- vakantieactiviteiten,
- sport /culturele activiteiten (uit het Jeugdfonds
Sport en Cultuur)
Daarnaast zijn er vergoedingen waar u zelf voor in
aanmerking komt. Aanvragen is heel eenvoudig en
kan al in vier stappen. Nieuwsgierig en wilt u meer
weten? Kijk dan op www.borne.nl (zoek op Sociaal
Fonds Borne).
* Maximum netto maandinkomen zonder
vakantiegeld
Werkzaamheden kruising Piepersveldweg –
Lijsterbes
Maandag 18 maart starten de werkzaamheden
aan de kruising Piepersveldweg – Lijsterbes
in de Bornsche Maten, waarbij de nieuwe
weg Lijsterbes wordt aangesloten op de
Piepersveldweg. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw
(TWW). Woensdag 20 maart 2019 (einde van de
dag) zijn de werkzaamheden gereed. Tijdens de
werkzaamheden is de kruising Piepersveldweg
– Lijsterbes afgesloten voor verkeer. Doorgaand
verkeer van en naar de Piepersveldweg wordt
omgeleid.
Collecte
Amnesty International collecteert van 10 tot en
met 16 maart. Van 17 tot en met 23 maart wordt
gecollecteerd door ReumaNederland.

Adviesraad Sociaal Domein Borne zoekt nieuwe leden
De Adviesraad Sociaal Domein is een adviesorgaan dat actief meedenkt en gevraagd en
ongevraagd advies geeft aan het college van B&W van de gemeente Borne over de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Er wordt
ongeveer acht keer per jaar vergaderd, op dinsdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur.
Onderwerpen die zoal aan de orde komen zijn: vervoer, huishoudelijke ondersteuning,
mantelzorg, mensen met een beperking, inkoop zorg, jeugdzorg, minima beleid en
participatie in werk en inkomen.
Vanwege regulier aftreden van een aantal leden zijn wij op zoek naar:

3 leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Borne M/V

BESLUITEN
Exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (A),
1e herziening
De raad van Borne heeft op 5 maart 2019 het
exploitatieplan Bornsche Maten, derde fase (A), 1e
herziening vastgesteld. Het exploitatieplan is een
herziening van het vastgestelde exploitatieplan
Bornsche Maten, derde fase (A), 1e herziening.
Het exploitatieplan heeft betrekking op het gebied
dat is gelegen ten noorden van De Veste, ten
oosten van de Bornsche Beeklaan en ten zuiden en
westen van het buitengebied.

Specifiek wordt gezocht naar leden met affiniteit- en of ervaring met de doelgroep jeugd,
en kennis over de Participatiewet. Een taakverdeling vindt in overleg binnen de adviesraad
plaats.
Heeft u interesse?
Kijk dan voor de volledige vacaturetekst op www.adviesraadsociaaldomeinborne.nl of op
https://www.borne.nl/standaard-pagina/wmo-raad.
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw Ellis Stronks (ambtelijk ondersteuner
van de raad), tel. (074) 26 58 686 of de heer Jieles van Daalen (secretaris), tel. (06) 5129 1033. Reageren kan tot
30 maart 2019.

Twitter: @Gem_Borne
Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Woensdag tussen 13.00 – 16.30 uur
(Alleen op afspraak)

Reguliere openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.30 – 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur

Calamiteitendienst Twente Milieu

Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl
De publieksbalie is 24/7 bereikbaar via
WhatsApp (06) 8329 4633

Postadres:
Postbus 200, 7620 AE Borne

Openingstijden publieksbalie
Maandag: 12.30 – 18.30 uur
(vrije inloop en op afspraak)

T: 14074
E: info@borne.nl
W: www.borne.nl

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 – 12.30 uur
(vrije inloop en op afspraak)

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren):
T: 088-0530250

Wmo-loket
De medewerkers van het Wmo-loket zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30
- 12.30 uur bereikbaar op (074) 2658 500. Mailen kan naar wmo@borne.nl
of kijk op www.meedoeninborne.nl voor meer informatie over de Wmo.

