Woensdag 11 april 2018

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
	
WETTELIJKE PUBLICATIES
Hieronder treft u de volledige tekst van
de publicatie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning week 15
OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE
PROCEDURE
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is,
ontvangen:
Het aanbouwen van de slaap en badkamer
Locatie: Europastraat 68 te Borne
Datum ontvangst: 26 maart 2018
Het kappen van 7 bomen
Locatie: Letterveldweg 83 te Borne
Datum ontvangst: 29 maart 2018
Het verbreden van de oprit
Locatie: Meikers 18 te Borne
Datum ontvangst: 29 maart 2018
Omgevingsvergunning beperkte milieu
toets voor het bouwen van een nieuwbouw
kantoorpand en nieuwbouw werkplaats met
opslag
Locatie: Azelosestraat 115 te Borne
Datum ontvangst: 04 april 2018
Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment
geen zienswijzen kunnen worden ingediend of
bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen
bovenstaande 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 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.

	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 11 april.
Evenementenvergunning
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• Stedelijk Orkest Borne voor het houden van de
Geranium- en perkplantenmarkt 2018 op 5 mei
2018 tussen 8:00 en 18:00 uur op het Rheineplein
te Borne.

		

GEMEENTERAAD

Politiek beraad
U bent van harte welkom om het Politieke Beraad
op dinsdag 17 april 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.
De onderstaande punten staan onder voorbehoud
op de agenda:
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
tijdelijke onderwijshuisvesting instroompunt
Bornsche Maten
- Schoolroute leerlingen Eschschool richting
Iemnschelf
- Twentse Energie Strategie (TES)
- Meerjaren Prognose Grondexploitaties (GREX)
- Vergaderschema 2018
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda, 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.

Gemeente Borne

	SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons
op Twitter @gem_borne en Facebook
www.facebook.com/gemeenteborne/
om geïnformeerd te blijven.
Geeft u vrijheid door?!
In de aanloop naar 4 en 5 mei staan we vanuit
de gemeente alvast stil bij de bevrijding. Onder
het mom ‘Geef vrijheid door’ wordt maandag
16 april de voorstelling ANDERSOM gespeeld
in de Bornse Synagoge. Omdat we vinden dat
de verhalen verteld moeten (blijven) worden!
Kom daarom op 16 april naar de synagoge aan
de Ennekerdijk 17, van 19.30 tot ongeveer 21.30
uur. De toegang is gratis. Naast de voorstelling
zal aan de hand van persoonlijke verhalen en
anekdotes kort worden stilgestaan bij het leven
in vrijheid. Ook zijn er Bornse veteranen en leden
van de Joodse gemeenschap aanwezig om hun
verhaal te vertellen. Een inspirerende avond dus!
Georganiseerd vanuit het Bevrijdingsfestival
Overijssel in samenwerking met de gemeente. De
avond is toegankelijk voor iedereen. Meld u vooraf
wel even (vrijblijvend) aan via communicatie@
borne.nl i.v.m. de grootte van de zaal. Nieuwsgierig
naar de voorstelling? Bekijk de trailer van de
voorstelling op Youtube via Trailer Theater
ANDERS|OM. Tot maandag 16 april! U geeft vrijheid
toch ook door?!
Informatiebijeenkomst voor senioren over
openbaar vervoer en OV-chipkaart
Vrijdag 20 april is er in het Kulturhus een
informatiebijeenkomst over reizen met het
openbaar vervoer en het gebruik van de OVchipkaart. De bijeenkomst wordt speciaal
georganiseerd voor senioren en begint om 10.00
uur. OV-ambassadeurs zijn aanwezig om te
informeren over:
- Het reizen met de bus of trein.
- De OV-chipkaart; hoe vraag je die aan en hoe
werkt het?
- Tarieven en abonnementen voor reizen met het
openbaar vervoer.

Workshop Omgaan met dementie voor
vrijwilligers
Dinsdag 17 april is er van 9.30-12.00 uur een
workshop Omgaan met dementie voor vrijwilligers
bij Prismare aan de Roomweg 167d, 7523 BM in
Enschede. Tijdens de workshop is er een kennisoverdracht over verschillende onderwerpen op
het gebied van dementie voor vrijwilligers van SIZ
Twente. De volgende onderwerpen komen aan
bod:
- Wat is dementie
- Invloed van de omgeving
- Belevingsgerichte zorg
- Kracht van herinneringen
- Communicatie bij dementie
Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor
het behandelen van vragen die leven bij de
vrijwilligers. De bijeenkomst wordt gegeven door
de consulenten van SIZ Twente uit Enschede.
Aanmelden is noodzakelijk en kan via:
aanmelden@siztwente.nl
Inspiratiebijeenkomst Brood en Spelen
Op 18 april van 19.30u - 21.30 uur is er in De
Jaargetijden, Parkweg 49, in Enschede een
inspiratiebijeenkomst voor de ontwerpwedstrijd
Brood en Spelen. Brood en Spelen roept boeren en
ondernemende grondeigenaren in Noord-Brabant,
Gelderland en Overijssel op om samen met
ontwerpers en anderen vernieuwende ideeën en
perspectieven voor het platteland te ontwikkelen.
De bijeenkomst staat in het teken van inspireren
en ontmoeten. Op die manier kun je andere
ontwerpers en grondeigenaren leren kennen om
mogelijk een team mee te vormen. Uiteindelijk
kiest de jury uit alle inzendingen zestien teams,
acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel.
Elk geselecteerd team krijgt een bedrag van 25.000
euro budget om het plan in de tweede ronde uit te
werken. Voor meer informatie
http://www.prijsvraagbroodenspelen.nl
Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert van 16 tot
en met 21 april.

Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop
krijgt men een uitnodiging om de kaartautomaat
en de OV chipkaart uit te proberen onder
leiding van een OV-ambassadeur. Daarnaast is er
gelegenheid voor het stellen van vragen. Opgave is
niet nodig en deelname is gratis.

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.
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