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WETTELIJKE PUBLICATIES
Hieronder treft u de volledige tekst van

Het verbreden van twee inritten naar vijf meter
Locatie: Honingzoet 48 en 50 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018

de publicatie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning week 16
OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE
PROCEDURE
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is, ontvangen:
Het bouwen van een erker
Locatie: Trompstraat 28 te Borne
Datum ontvangst: 06 april 2018
Het verbreden van de inrit
Locatie: Meikers 16 te Borne
Datum ontvangst: 06 april 2018
Het uitbouwen van een woning
Locatie: Sluis 6 te Borne
Datum ontvangst: 11 april 2018
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lover 178 te Borne
Datum ontvangst: 12 april 2018
Het plaatsen van een overkapping
Locatie: Lover 32 te Borne
Datum ontvangst: 12 april 2018
Het verbreden van de oprit
Locatie: Meikers 20 te Borne
Datum ontvangst: 12 april 2018
Het aanleggen van een oprit bij de woning en
het bouwen van een schuur
Locatie: Bornerbroeksestraat 3 te Borne
Datum ontvangst: 12 april 2018
Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen
zienswijzen kunnen worden ingediend, bezwaar
kan worden gemaakt of 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 kunt
indienen, bezwaar kunt maken of beroep kunt
instellen 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 voorbereidingsprocedure van
toepassing is, te verlenen:
Het uitbreiden van theehuis ‘’de Karmeliet’’
Locatie: Hertmerweg 49 te Zenderen
Datum verzending: 11 april 2018
Het bouwen van twee halfvrijstaande
woningen, type Laanhuys
Locatie: Citroenvlinder 27 en 29 te Borne
Datum verzending: 11 april 2018
Het kappen van vier bomen, het verbreden van
de inrit en het plaatsen van een vlaggenmast
Locatie: Letterveldweg 83 te Borne
Datum verzending: 11 april 2018

Het bouwen van vier halfvrijstaande woningen,
type Laanhuys III
Locatie: Citroenvlinder 23, 25, 31 en 33 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018
Het bouwen van twee vrijstaande woningen,
type Hofhuys
Locatie: Citroenvlinder 21 en 39 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018
Het verbreden van de oprit tot vijf meter
Locatie: Meikers 18 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018
Het verbreden van de in-/uitrit
Locatie: Honingzoet 65 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018
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 maken 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?
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 er op 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.
VERLEENDE (UITGEBREIDE)
OMGEVINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunning,
waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing is, te verlenen:
Het brandveilig gebruiken van het
hoofdgebouw
Locatie: Bongerdsweg 5 te Borne
Datum verzending: 12 april 2018
Inzage
Bovenstaand besluit en de stukken liggen
ter inzage van 19 april t/m 31 mei 2018 bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.
Beroep
Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend over het ontwerpbesluit en de
belanghebbende die geen zienswijze over het
ontwerpbesluit hebben ingediend, maar aan
wie dit redelijkerwijs niet kan worden verweten,
kunnen beroep instellen tegen dit besluit.

U kunt van 20 april tot en met 31 mei 2018
beroep instellen door een brief te sturen naar
de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 AH Zwolle. U kunt ook
digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij
genoemde rechtbank 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.
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat
ten minste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden van
het beroep. Ook dient een kopie van het bestreden
besluit te worden meegestuurd. Voor het instellen
van beroep moet u griffierecht betalen. U krijgt
hierover een brief van de rechtbank.
Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt 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 voorzieningenrechter van
de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 AH Zwolle.
Let er op dat u een kopie van het beroepschrift
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.
Naamgeving openbare ruimte Veergoorsdijk
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 10 april 2018 hebben besloten dat zij
voor de openbare ruimte tussen de Hemmelhorst
en Kristenbosweg in de gemeente Hengelo de
naam hebben vastgesteld van Veergoorsdijk. 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.
Ontheffing van het stookverbod als bedoeld in
artikel 10.2 lid 1 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten tot het verlenen van een ontheffing van
het stookverbod als bedoeld in artikel 10.2 lid 1
Wet milieubeheer voor de Piepersveldweg 15, 7626
LN te Hertme.
Inzage
Het besluit en de stukken liggen ter inzage
van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.
Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen
tegen dit besluit. U kunt van 19 april 2018 tot en
met 30 mei 2018 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?
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
GB Zwolle. Let er op 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.

		 GEMEENTERAAD
GEMEENTERAAD d.d. 24 april 2018,
aanvang 19.30 uur
De agenda voor de raadsvergadering van DINSDAG
24 april a.s. vermeldt, onder voorbehoud, onder
andere de volgende punten:
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
tijdelijke onderwijshuisvesting instroompunt
Bornsche Maten
- Schoolroute leerlingen Eschschool richting
Iemnschelf
- Meerjaren Prognose Grondexploitaties (GREX)
- Vergaderschema 2018
- Vaststellen Raadsprogramma
Van harte welkom
U bent van harte welkom om de
gemeenteraadsvergadering bij te wonen. De
vergaderingen worden gehouden in de raadzaal
in het gemeentehuis. Een kopje koffie of thee staat
klaar.
Meer informatie
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda, kunt u contact opnemen
met de griffier, Saskia Morsink (tel. 2658675). De
stukken die behoren bij de hier bovenstaande
agenda liggen ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis en staan tevens op de
gemeentelijke website (gemeenteraad, tabblad
vergaderingen). http://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.
Computervaardigheidstrainingen
Wist je dat je bij de bibliotheek kunt meedoen aan
de Klik & Tik-cursus? Een training voor
mensen zonder of met weinig computerervaring.
Je leert op een rustig tempo, een laagdrempelige
manier en met begeleiding door getrainde
vrijwilligers bijvoorbeeld websites bezoeken en
e-mailen op de tablet, iPad, smartphone, laptop of
pc. Ken jij de basis computervaardigheden al? Dan
is de cursus Digisterker misschien wat voor jou. Je
leert tijdens deze cursus werken met de e-overheid.
De cursus gaat in op het aanvragen en gebruiken
van DigiD, het aanvragen van zorgtoeslag en het
vinden van informatie op overheidswebsites.
Voor vragen over deelname aan de cursussen
kun je contact opnemen met Mathilde Zoetebier,
m.zoetebier@bibliotheekborne.nl of tel. (074) 26
57 225.

Cursussen begeleiden
Bureau Vrijwilligerswerk Borne zoekt nog
vrijwilligers die deze cursussen willen
begeleiden. Lijkt het jou mooi om anderen te
helpen bij deze cursussen? Meld je dan aan
als vrijwilliger! Meer informatie vind je via de
website van Bureau Vrijwilligerswerk Borne: www.
vrijwilligerswerkborne.nl.
Marktbijeenkomst zorgaanbieders sociaal
domein
De 14 Twentse gemeenten werken samen voor
de inkoop in het sociaal domein. In aanloop
naar de aanbesteding staat op 23 april een grote
marktbijeenkomst gepland. Zorgaanbieders die
per 1 januari 2019 maatschappelijke ondersteuning
en/of jeugdhulp willen gaan leveren per 2019 in
de Regio Twente kunnen zich hiervoor aanmelden.
Op 24 april zijn diverse marktconsultaties. Kijk voor
meer informatie op www.samen14.nl. U kunt uw
eventuele vragen stellen via het contactformulier
op deze site.

Gemeente Borne

Training over eenzaamheid
Maandag 23 april van 19.30-21.00 uur geven
vier studenten van de Opleiding HBO-V
(Verpleegkunde) een training over eenzaamheid
bij Prismare aan de Roomweg 167d, 7523
BM in Enschede. Uit onderzoek blijkt dat
van de leeftijdscategorie 19 jaar en ouder 47
procent eenzaam is of zich eenzaam voelt. Dit
percentage stijgt met de leeftijd. Ook is er een
grotere kans op eenzaamheid bij mensen met
gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld
dementie, daar ligt het percentage op 60 procent.
De stagiaires informeren u over wat eenzaamheid
is en hoe u dat kunt herkennen. Zo kunt u het
eenzaamheidsproces eerder opmerken en tijdig
aanpakken. Aanmelden is noodzakelijk en kan via
aanmelden@siztwente.nl
Inhaaldagen huisvuil i.v.m. Koningsdag
Op vrijdag 27 april (Koningsdag) wordt uw huisvuil
niet opgehaald. Dit geldt voor al uw containers.
In plaats van vrijdag 27 april wordt uw huisvuil
opgehaald op zaterdag 28 april.

Let op dat u het juiste afval vóór 7.30 uur aan
straat zet. Het kantoor van Twente Milieu en het
afvalbrengpunt/het Milieupark zijn op 27 april
gesloten.

Collecte
Stichting Almeloopers houdt een collecte ten bate
van de Roparun 2018, in de periode van 23 april tot
en met 28 april 2018.

Nieuwe beheerder voor begraafplaats
Vanaf 1 mei vervult Peter Woolderink de functie van beheerder van de
gemeentelijke begraafplaats in Borne. Hiermee volgt hij Paul Oude Hesselink op
die vol verve deze rol heeft vervuld. Een uitbreiding van middelen maakt dat de
gemeente Borne de beheerdersfunctie en daarmee haar dienstverlening richting
inwoners kan vergroten.
Twente Milieu voert voor de gemeente Borne het buitenonderhoud uit en heeft
Peter Woolderink aangedragen voor deze functie. Vanuit zijn baan als voorman
groenonderhoud bij Twente Milieu is hij al langere tijd een bekend gezicht voor
inwoners in de gemeente Borne. Vanaf 1 mei is hij op doordeweekse dagen iedere
ochtend van 8.00 tot 12.00 uur aanwezig als beheerder op de begraafplaats.
Daarnaast blijft hij met zijn collega’s het wijkonderhoud in de Bornse wijken
verzorgen.

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.

