Woensdag 10 april 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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Klaproos 10 te Borne
Datum ontvangst: 29 april 2019
Het kappen van een boom
Locatie: Kalanderstraat te Borne
Datum ontvangst: 1 april 2019
Het verbouwen van een gebouw
Locatie: Watertorenerf 3, 5, 7 en 9 te Borne
Datum ontvangst: 2 april 2019
Het bouwen van een woning
Locatie: Blauwebes, kavel 15 te Borne
Datum ontvangst: 3 april 2019
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 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 verbouwen van een woning
Locatie: Deurningerweg 42 te Borne
Datum verzending: 2 april 2019
Het kappen van 3 eiken
Locatie: Mirabel (Bornsche Maten) te Borne
Datum verzending: 3 april 2019
Het verbreden van een in-of uitrit
Locatie: Buitensingel 59 te Borne
Datum verzending: 3 april 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.
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?

Gemeente Borne

Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige
voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de
voorzieningenrechter 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.
OPENBARE RUIMTE
Naamgeving openbare ruimten Royal Dragoons
en Sherwood Rangers en intrekken openbare
ruimte Rondweg
Burgemeester en wethouders van Borne maken
bekend dat zij op 2 april 2019 hebben besloten
de openbare ruimte Rondweg in te trekken en
hiervoor 2 nieuwe openbare ruimten toe te
kennen: Royal Dragoons en Sherwood Rangers.
Op 3 april 2020 worden deze wijzigingen van de
naamgeving van kracht en zullen de straatnaam
borden worden aangebracht.
De basis voor dit besluit is opgenomen in artikel 2
van de verordening naamgeving en nummering
gemeente Borne 2010. Dit besluit treedt na deze
bekendmaking in werking. U kunt het besluit
inzien op het gemeentehuis bij de publieksbalie
gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen
zes weken na de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt bezwaar maken. Hiertoe dient een
gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend
bij en gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Borne, Postbus
200, 7620 AE Borne. Indien spoed dat vereist is het
mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

	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 10 april.
Evenementen
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• De Bornse Schaats- en Skeelervereniging voor
het organiseren van het evenement Avond
Fiets4Daagse 2019 van 11 tot en met 14 juni 2019
in en rond Borne.
• BVV Borne / Wandelavond4daagse comité
Borne voor het organiseren van het evenement
Avond4Daagse Borne 2019 van 3 tot en met 6 juni
2019 in en rond Borne.
Vaststelling wijzigingsplan Algemene
Herziening Borne, Watertorenerf
Het college van burgemeester en wethouders van
Borne heeft op 2 april 2019 het Wijzigingsplan
Algemene Herziening Borne, Watertorenerf
ongewijzigd vastgesteld.
Het wijzigingsplan Algemene herziening Borne,
Watertorenerf voorziet in de realisatie van vijf
woningen. Vier woningen worden gerealiseerd
in de voormalige huisartsenpraktijk en daarnaast
één vrijstaande woning. Het plangebied wordt
globaal begrensd door de N347 aan de oostzijde,

de Zuid Esch aan de west- en zuidzijde en de
Watertorenstraat aan de noordzijde.
Publicatie vaststelling hogere grenswaarde art.
83 en 110a van de Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Borne maken ingevolge het bepaalde in de Wet
geluidhinder en het Besluit geluidhinder bekend
dat zij bij besluit van 2 april 2019 een hogere
grenswaarde, als bedoeld in artikel 83 en 110a van
de Wet geluidhinder, voor een woning aan het
Watertorenerf. In een voormalige huisartsenpraktijk
worden 4 woningen gerealiseerd. Voor één van
deze woningen is een hogere grenswaarde nodig.
Aanwijzen parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld
voor het opladen van elektrische auto’s
Op de volgende locaties is een parkeerplaats
aangewezen waarop parkeren uitsluitend is
toegestaan voor het opladen van elektrische auto’s:
- Parkeerterrein ter hoogte van de Prinsenweg 6 te
Zenderen;
- Parkeerterrein bij ’t Wooldrik te Borne.
Op www.officielebekendmakingen.nl en bij
de stukken die ter inzage liggen is de precieze
locatie te zien. Bij de betreffende parkeerplaatsen
wordt een bord E4, volgens bijlage I RVV 1990,
met onderbord ‘’opladen elektrische voertuigen’’
geplaatst.
Opheffen parkeer- en stopverbod gedeelte
Jupiterstraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om het parkeer- en stopverbod op het
gedeelte van de Jupiterstraat vanaf de Europastraat
tot aan de Saturnusstraat, op te heffen. Hiertoe
zullen op de benodigde plaatsen borden E2,
volgens bijlage I RVV 1990, worden verwijderd.

		 GEMEENTERAAD
POLITIEK BERAAD op 16 april 2019
U bent van harte welkom om het Politieke Beraad
op dinsdag 16 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.
Onderstaande punten staan, onder voorbehoud,
op de agenda:
- Afvalbeleid
- Vervangingsonderhoud 2019 Sportpark ’t
Wooldrik
- Tarieven 2019 Gemeentelijke
Sportaccommodaties
- Ontwerp meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
en Veiligheidsstrategie 2019-2022
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.

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 18 april van 14.00 - 15.30 uur in
Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23.
Mantelzorgers op muzikale reis door de sixties
SIZ Twente, Steunpunt mantelzorg Borne en TMZ
nodigen mantelzorgers uit voor de Gouwe Ouwe.
Een muzikaal feest van herkenning met of zonder
uw zorgvrager of één introducé op woensdag 24
april van 14.00 tot 15.30 uur in het Dijkhuis. Ga
met ons mee op een muzikale reis door de sixties
met liedjes van bijvoorbeeld Cliff Richard, Elvis en
Wim Sonneveld onder het genot van een hapje
en een drankje. Opgave voor deze middag is
verplicht. Aanmelden vóór donderdag 18 april via
aanmelden@siztwente.nl of via tel. (085) 7731 720
(op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur).
GAMES 12+ Paintballen bij Warriors
Donderdag 2 mei van 11.00 tot 13.00 uur (in de
meivakantie) is er een spannende en spectaculaire
activiteit in het kader van Games12+. Alle kinderen
uit groep 8 of kinderen ouder dan twaalf jaar
kunnen Paintballen bij Warriors in Enschede.
Aanmelden kan door voor donderdag 25 april een
mail te sturen naar s.pieterson@borne.nl. Let op
vol = vol! De kosten inclusief fruit en drinken zijn
tien euro per persoon. We vertrekken om 10.15 uur
vanaf parkeerplaats ’t Wooldrik.
Geld voor cultuurdeelname
Woensdag 17 april is er tussen 19.00 en 21.30
uur een inspiratiebijeenkomst Fondsenwerving
voor kunst en cultuur in de bibliotheek in
het Kulturhus in Borne. Deze avond is voor
iedereen die actief is op het gebied van kunst
en cultuur en nieuwsgierig is naar de financiële
mogelijkheden voor de realisatie van projecten (in
het bijzonder cultuurdeelname). Bezoekers kunnen
eveneens kennismaken met Eléon de Haas, de
cultuurmakelaar van Borne.
Programma:
19.00 uur : I nloop
19.30 uur : O
 pening door wethouder Martin Velten
19.40 uur : Waarderingssubsidie door
beleidsmedewerker cultuur Mirthe
Hulsmeijers
20.00 uur: Jeugdfonds Sport & Cultuur HengeloBorne door beleidsmedewerker
armoedebeleid /adviseur Jeugdfonds
Sport en Cultuur Martin Eijkelenkamp
20.30 uur : Pauze
20.45 uur : M
 inicollege Fondsenwerven door
cultuurmakelaar Eléon de Haas
21.30 uur : Afsluiting gevolgd door netwerkborrel
Oranje Fonds Collecte voor verenigingen en
stichtingen
Het Oranje Fonds nodigt alle stichtingen en
verenigingen in Borne uit om mee te doen met
de Oranje Fonds Collecte 2019. Van de opbrengst
van de collecte mag 50% aan een eigen
doelstelling worden besteed en de andere
50% wordt lokaal besteed aan andere sociale
initiatieven. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid
om (uitsluitend) online te collecteren. In Borne
zijn nog 3 collectegebieden beschikbaar voor de
Oranje Fonds collecteweek, die van 11 t/m 15 juni
gehouden wordt. Een collectegebied claimen kan
via www.oranjefonds.nl/collecte. Dit kan zolang er
gebieden beschikbaar zijn of uiterlijk tot 15 april.
Collecte
De Hartstichting collecteert van 7 tot en met
13 april. Van 14 tot en met 20 april wordt
gecollecteerd door Nationaal Fonds Kinderhulp.

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

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.

