Woensdag 9 januari 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 bouwen van een bedrijfsgebouw
Locatie: Morseltoven te Borne
Datum ontvangst: 21 december 2018
Het vergroten van de garage
Locatie: Aurelia 24 te Borne
Datum ontvangst: 28 december 2018
Het bouwen van 24 woningen
Locatie: Bornsche Maten aan de Rozenbottel en de
Sonnebelt te Borne
Datum ontvangst: 29 december 2018
Het bouwen van een woning
Locatie: Deurningerweg 38 te Borne
Datum ontvangst: 31 december 2018
Het oprichten van een erker
Locatie: Boekweit 25 te Borne
Datum ontvangst: 1 januari 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 kappen van een plataan
Locatie: nabij Europastraat 2 te Borne
Datum verzending: 4 januari 2019

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.

	SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.

Het verwijderen van 18 bomen
Locatie: Weerseloseweg te Borne
Datum verzending:4 januari 2019
Het bouwen van een woonhuis
Locatie: Blauwebes 12 te Borne
Datum verzending: 4 januari 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?
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

Gemeente Borne

Bijeenkomst over de Actieve Ontmoeting
Voor wie samen dingen ondernemen niet zo
vanzelfsprekend is, is er de Actieve Ontmoeting.
Een arrangement voor mensen die naar hun
werkzame leven graag met dorpsgenoten in
beweging willen komen. Op 28 januari start een
nieuwe groep. Belangstellenden zijn van harte
welkom op de informatiebijeenkomst op 22
januari van 10 tot 12 uur in sportcafé ’t Wooldrik
met aansluitend een lunch (gratis, wel graag
even aanmelden). De heren en dames die sinds
afgelopen najaar deelnemen aan de Actieve
Ontmoeting zijn unaniem enthousiast. Wekelijks
drinken ze samen een bakkie aan de stamtafel
in sportcafé ‘t Wooldrik. Doen ze samen een
activiteit, iedere week iets anders, en genieten
ze van een gezamenlijke lunch. Volgens hen
maakt de combinatie van samen zijn en iets
ondernemen een succes van dit initiatief dat een
laagdrempelige manier is om de weg te vinden
naar een vereniging. De eigen bijdrage bedraagt
slechts acht euro per keer voor de totale activiteit
inclusief lunch. Vervoer een probleem? Wij denken
graag met u mee! Aanmelden vóór 17 januari
2019 via Jurgen Schiphorst, tel. (06) 2121 5902 of
j.schiphorst@borne.nl.
Mantelzorgbijeenkomst in het Dijkhuis
Op maandag 21 januari tussen 19.00 en 20.30
uur is er een MantelZorgCafé in het Dijkhuis. De
avond is bedoeld voor iedereen die met zorg te

maken heeft. Ontspanning en elkaar ontmoeten
staat centraal, met of zonder zorgontvanger.
De mantelzorgconsulent Lenneke Herben
en deskundige begeleiding is aanwezig voor
informatie en advies over alles wat met mantelzorg
en zorg te maken heeft. U kunt informatie krijgen
over vervangende mantelzorg door een vrijwilliger,
de mantelzorgpas (in geval van nood) of de
waarderingspas in de vorm van een VVV pas van de
gemeente Borne. Voor meer informatie: SIZ Twente
(085) 7731 720 of l.herben@siztwente.nl
Kent u iemand die een Koninklijke
onderscheiding verdient?
Kent u iemand die zich verdienstelijk maakt
voor de samenleving? In uw omgeving, binnen
uw organisatie of in uw bedrijf? Misschien komt
diegene wel in aanmerking voor een Koninklijke
onderscheiding. Voor het verkrijgen van een
Koninklijke onderscheiding geldt dat betrokkene
‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving
heeft ingespannen op een wijze die uitgaat
boven hetgeen van hem of haar mag worden
verwacht’. Een Koninklijke onderscheiding kan
worden uitgereikt bij twee gelegenheden: tijdens
de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van
Koningsdag en bij een bijzondere gelegenheid als
er sprake is van een afscheid of een jubileum. Wilt
u iemand voor een Koninklijke onderscheiding
in aanmerking laten komen? Neem dan contact
op met Benedicte Tijhuis, kabinet van de
burgemeester, via telefoonnummer (074) 265 8715.
Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten
bijzonder genoeg zijn. Zij kan u ook vertellen hoe u
te werk moet gaan.
Vóór 1 juni 2019
Het voorbereiden en behandelen van een aanvraag
kost veel tijd. Een voorstel voor een Koninklijke
onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag
2020 moet vóór 1 juni 2019 binnen zijn. Kijk voor
meer informatie op www.lintjes.nl.
Collecte
EHBO Borne collecteert van 14 tot en met 25
januari.

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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