Woensdag 16 mei 2018

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 kappen van 2 bomen
Locatie: Meijlingsgaarde 6 te Borne
Datum ontvangst: 02 mei 2018
Het kappen van 9 bomen
Locatie: Gelegen tussen de Gildestraat 4 en
Oonksweg 12 te Borne
Datum ontvangst: 04 mei 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Naast Seringenstraat 13 te Borne
Datum ontvangst: 04 mei 2018
Het aanleggen van een carport
Locatie: Röringstraat 8 te Borne
Datum ontvangst: 05 mei 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.
VERLEENDE (REGULIERE)
OMGEVINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere procedure van toepassing is, te verlenen:
Het kappen van een eik
Locatie: Letterveldweg 17 te Borne
Datum verzending: 08 mei 2018
Inzage
Bovenstaand besluit ligt 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
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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
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.

	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 16 mei.
EVENEMENTEN

		GEMEENTERAAD
POLITIEK BERAAD
U bent van harte welkom om het Politieke Beraad
op dinsdag 22 mei 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:
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud
Borne 2012, herziening Brinkstraat 16 (voormalig
terrein Morselt) en vaststellen beeldkwaliteitsplan
- Wensen en bedenkingen begrotingen
Gemeenschappelijke regelingen
- Kwalitatief afwegingskader woningbouw (op
verzoek van meerdere fracties)
- Lokaal ondermijningsbeleid
- Wijzigen van de programmabegroting 2018-2021
(verzamelbesluit april 2018)
- Vormvrije mer-beoordelingen
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.

	SERVICEBERICHTEN

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening is
vergunning verleend aan:
- Muziekvereniging St. Gregorius voor het houden
van een concert van Gregorius Hertme en
Caecillia Saasveld van 14:00 tot 16:00 uur op 24
juni 2018 voor het terras van Hertme’s Ambacht
te Hertme.
- Stichting Theater en Cultuur Hertme voor
het houden van het Aveleijn Festival (50 jarig
jubileum) van 11:00 tot 23:00 uur op 23 juni in het
Openluchttheater te Hertme.
BESLUITEN
Ontwerpomgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad zijn van plan de volgende
besluiten te nemen:
Voor: het verlenen van een omgevingsvergunning
met de daarbij behorende verklaring van geen
bedenkingen voor het realiseren van een tijdelijke
school, het aanleggen van parkeerplaatsen, het
plaatsen van een fietsenstalling en het maken
van een schoolplan met de daarbij behorende
voorzieningen.
Locatie: Goudbes 12 te Borne
Toekenning gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan te leggen nabij de woning De Aak 33
te Borne.
Toekenning gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan te leggen nabij de woning
CC Storkstraat 36 te Borne.

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.
Inhaaldag huisvuil Pinksteren
Op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) wordt
uw huisvuil niet opgehaald. Dit geldt voor al uw
containers. In plaats van maandag 21 mei wordt uw
huisvuil opgehaald op zaterdag 19 mei. 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 21 mei gesloten.
Trouwerij of partnerschap digitaal regelen
Wie binnenkort gaat trouwen, kan de officiële
ceremonie nu digitaal vastleggen. Of het nu
gaat om het plannen van de datum voor de
plechtigheid, het reserveren van de locatie of het
maken van een afspraak met de buitengewoon
ambtenaar. Via www.borne.nl is het allemaal
mogelijk.
U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap
sluiten in het gemeentehuis van Borne of op een
‘bijzondere’ locatie. Binnen de gemeente zijn tien
locaties waar u een huwelijk kunt sluiten met de
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
van uw keuze. Overleg met de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand of hij of zij
op de geplande datum beschikbaar is voor dat
u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft. Alle
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand zijn bereikbaar via de mail. Deze adressen
vindt u eveneens via www.borne.nl (zoek op
Trouwen in Borne).

Beter leren lezen
Bij het Taalhuis in de bibliotheek kunt u beter
leren lezen en schrijven. U kunt er terecht voor
informatie en advies voor uzelf of voor iemand
die u kent. Voor veel van deze mensen is een
taalmaatje, iemand die meekijkt naar wat nodig is
om beter te leren lezen en schrijven, een uitkomst.
Het lezen van een mailtje, het schrijven van een
boodschappenbriefje of het lezen van reclames.
Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet
voor iedereen. Vindt u het leuk iemand te helpen
de Nederlandse taal beter te leren? Taalmaatje
worden bij het Taalhuis Borne is dan een goed
idee! U wordt met behulp van een cursus van vier
dagdelen goed voorbereid. Vervolgens kunt u
een uurtje per week aan de slag als Taalmaatje.
Meer informatie via www.vrijwilligerswerkborne.
nl of Harmke Willems, leesconsulent bij de Bornse
Bibliotheek.
Startende ondernemer? Maak kans op de
Startersprijs Midden Twente!
Iedereen die in 2017 in de gemeente Borne,
Hengelo of Hof van Twente is gestart met een
eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden
Twente 2018. Het maakt niet uit welk bedrijf of wat
het product of de dienst is, iedereen die met een
nieuw bedrijf gestart is, kan winnen. Aanmelden
kan via www.startersprijsmiddentwente.nl. De
winnaar ontvangt onder andere een cheque ter
waarde van € 3.000,-. De beste 10 aanmeldingen
krijgen daarnaast 10 uur coaching door ervaren
ROZ coaches. Aanmelden kan tot 1 september
2018.
Asbest op uw dak?
Bent u eigenaar van een woning, pand of
bijgebouw, gebouwd vóór 1993? Dan ligt er
wellicht asbest op het dak. Omdat asbestdaken
vanaf 2024 worden verboden in Nederland, zien we
graag zo snel mogelijk een asbestvrije gemeente
Borne. Hoe? Dat vertellen we u graag tijdens een
informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.
Op donderdag 31 mei is er om 19.30 uur een
bijeenkomst voor particulieren. Speciaal voor
ondernemers en agrariërs wordt er donderdag 7
juni om dezelfde tijd een bijeenkomst gehouden.
Meld u aan via info@borne.nl en laat u informeren
over onder andere het belang om uw asbestdak
(tijdig) te vervangen, hoe u dit het beste kunt
aanpakken en wie u daarbij kan helpen. Ook
financiële en subsidiemogelijkheden worden
besproken.
Collecte
Oranje Fonds collecteert van 22 mei 2018 tot en
met 26 mei 2018.

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.

