Woensdag 8 mei 2019

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
	WETTELIJKE PUBLICATIES
Hieronder treft u de volledige tekst van de
publicatie.
MILIEU
Melding(en) op basis van artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
is een melding ingediend door:
• R.F.M. Kuiphuis. i.v.m. het wijzigen van de
inrichting aan de Oude Bieffel 17 te Zenderen.
Ter inzage
U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie van
het gemeentehuis. Bezwaar is niet mogelijk.

	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 8 mei.

Gemeente Borne

Evenementen
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• Bornse Schutter Vereniging (BSV) voor het
organiseren van het evenement Koningsschieten
BSV 2019 op zaterdag 22 juni 2019 van 15:00 tot
0:00 uur te Zenderen.

	SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.
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 16 mei van 14.00 -15.30 uur in
Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23.
MantelZorgCafé 20 mei Dijkhuis
Maandag 20 mei is er van 19.00 – 20.30 uur in het

Dijkhuis een MantelZorgCafé over de diensten
van het Dijkhuis. U ziet een presentatie over alle
diensten van TMZ het Dijkhuis, zoals wonen, zorg
en dagopvang. Ook kunt u informatie krijgen
over vervangende mantelzorg met behulp van
de Mantelzorgpas. Deze pas kunt u in geval van
nood inzetten. Bent u mantelzorger en woont u
in de gemeente Borne? Dan hebt u recht op de
Mantelzorgwaardering in de vorm van een VVV pas
van de gemeente Borne. De mantelzorgconsulent
Lenneke Herben en deskundige begeleiding zijn
deze avond aanwezig voor informatie en advies
over alles wat met mantelzorg en zorg te maken
heeft. Aanmelden kan via mail aanmelden@
siztwente.nl of telefoon (085) 7731 720.
Ben of ken jij dé starter van 2018?
Ken je iemand die in 2018 in Hengelo, Borne of
Hof van Twente gestart is met een eigen bedrijf
en die kans moet maken op de Startersprijs? Of
ben je zelf die succesvolle starter? Ga naar www.
startersprijsmiddentwente.nl en maak kans op de
Startersprijs Midden Twente. Aanmelden kan tot 1
september 2019. Een deskundige jury kiest uit alle
aanmeldingen vijf genomineerden. De winnaar
ontvangt € 3.000,-, de andere vier genomineerden
elk € 1.000,-. De beste 10 aanmeldingen krijgen
daarnaast 10 uur coaching door ervaren ROZ

coaches. Maandag 18 november wordt tijdens het
Starterscafé in de Schouwburg Hengelo bekend
gemaakt wie zich Starter van het jaar mag noemen.
Informatiekrant Zorg & Ondersteuning
Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar zal rond
de zomervakantie, weer een Informatiekrant Zorg
& Ondersteuning worden verspreid in de gemeente
Borne. Door onze medewerking te verlenen aan de
totstandkoming van deze informatiekrant, hopen
wij u als inwoner van Borne te informeren over de
ontwikkelingen op het gebied van Zorg, Welzijn
en Ondersteuning binnen de gemeente Borne.
In juli 2019 wordt de krant bij alle particuliere
brievenbussen in de gemeente Borne bezorgd.
De inhoud van de krant zal ook als digitale
uitgave gedurende een jaar te vinden zijn op het
platform www.themanieuws.nl. De productie en
verspreiding van de krant is in handen van ETT
Media.
Collecte
De Maag Lever Darm Stichting collecteert van 5
tot en met 11 mei. Van 12 tot en met 18 mei wordt
gecollecteerd door Longfonds.

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.

