Woensdag 28 augustus 2019

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Borne moet sommige aanvragen,
meldingen en besluiten publiceren. De publicaties
vinden plaats in het digitale gemeenteblad
of in de digitale Staatscourant op www.
officielebekendmakingen.nl. Zo kunnen inwoners
op de hoogte blijven van wat er gebeurt in hun
omgeving. Daarbij kunnen ze lezen of en hoe ze
kunnen reageren, bijvoorbeeld door een zienswijze in
te dienen, bezwaar te maken of in beroep te gaan.
Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de
publicaties in uw omgeving? Meld u dan aan voor de
e-mailservice van overheid.nl via www.overheid.nl
(berichten over uw buurt).
De aanvragen, meldingen en (ontwerp)besluiten
liggen na de publicatie ter inzage bij de publieksbalie
van de gemeente Borne, Rheineplein 1. Ruimtelijke
plannen zijn ook digitaal te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Voor nadere informatie over welke juridische
procedure van toepassing is, en voor wie die
procedure mogelijk is, verwijzen wij u naar de
publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.
Als service informeert de gemeente Borne haar
inwoners ook in deze krant. Deze pagina is ook te
vinden op www.borne.nl.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het verplaatsen van de oprit
Locatie: Sint Stephanusstraat 8 te Zenderen
Datum ontvangst: 21 augustus 2019

Verleende aanvragen (regulier)
Het plaatsen van scheidingswanden
Locatie: Kleiweg 6 te Borne
Datum verzending: 21 augustus 2019

In verband hiermee heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten op dit
gedeelte van de Oude Hengeloseweg de voorrang
zodanig te wijzigen dat bestuurders op de zijwegen
Theresiastraat, Kortenaerstraat, Trompstraat, Van
Speyckplein en Van Galenstraat voorrang dienen
te verlenen aan de bestuurders op de Oude
Hengeloseweg. Deze verkeersmaatregel wordt
uitgevoerd door het plaatsen van verkeersborden
B3 en B6, volgens bijlage I RVV 1990, en
wegmarkering in de vorm van haaientanden, zoals
bedoeld in artikel 80 RVV 1990.

HORECAVERGUNNINGEN

SERVICEBERICHTEN

Verleende vergunningen
Op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet
heeft de burgemeester vergunning verleend ten
behoeve van:
• Horecabedrijf HEMRO / De Pannekoekenbakker
Zenderen gevestigd aan Hertmerweg 45a 7625
RH te Zenderen.
VERKEERSBESLUITEN
Wijziging voorrangssituatie gedeelte Oude
Hengeloseweg
Het gedeelte van de Oude Hengeloseweg,
beginnend direct na de parkeerplaats van de
supermarkt bij de kruising met de Europastraat en
eindigend na de kruising met de Van Galenstraat,
zal worden heringericht en wordt fietsstraat.

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
twitter @gem_borne om geïnformeerd te
blijven.
Groeien met je bedrijf?
Groeien met je bedrijf, hoe pak je dat aan? Kom
op 9 september naar de ‘groeibijeenkomst’ in
Stadhuis Almelo, Haven Zuidzijde 30, van 19.00
tot 21.30 uur. Georganiseerd door ROZ (Regionale
Organisatie Zelfstandigen), gemeente Almelo en
Werkplein Twente. Joost Tiemersma, eigenaar
van de zaak Woon & Slaap op de Woonboulevard
in Almelo en Enschede en vorig jaar gekozen tot
‘Meest Markante Ondernemer van Almelo 2018’,
trapt af. Samen met collega-ondernemers ga je
vervolgens aan de slag met groei. Met behulp

van de tool Business Model Canvas krijg je inzicht
in de groeikansen voor jouw eigen bedrijf. Je
gaat naar huis met adviezen, tips en ideeën van
collega ondernemers en ROZ. Deelname is gratis.
Aanmelden kan bij ROZ via (074) 241 5161 en via
b.bakker@rozgroep.nl t/m 6 september 2019. Deze
bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door
de provincie Overijssel.
Cursusaanbod mantelzorgers
Ook dit najaar start een aantal cursussen voor
mantelzorgers. Voor onderstaande cursussen kunt
u zich opgeven via aanmelden@siztwente.nl:
• Cursus kunst van het zorgen en loslaten, 7x vanaf
wo. 18 sept. 19.00 tot 21.00 uur: een intensieve
cursus over hoe kan ik de zorg loslaten en goed
voor mij zelf zorgen.
• Gespreksgroep dementie, 6x vanaf di. 27 sept.
13.00 tot 15.00 uur: samen ervaringen delen en
elkaar steunen.
• Kracht van herinneringen, 6x vanaf ma. 5 okt.
11.00 tot 13.00 uur: mantelzorger en persoon met
dementie gaan samen herinneringen ophalen
met als doel elkaar weer beter te begrijpen.
• Cursus omgaan met dementie, 6x vanaf di. 5
nov. 19.00 tot 21.00 uur: informatie en kennis
over dementie zodat de mantelzorger beter leert
omgaan met dementie.
Informatie over alle bijeenkomsten is te verkrijgen
bij het steunpunt in Borne.

Gemeente Borne

Calamiteitendienst Twente Milieu

Wmo en jeugdloket

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren):
T: 088-0530250

De medewerkers van het Wmo en jeugdloket zijn van maandag t/m vrijdag
van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar op (074) 2658 500.
Mailen kan naar wmo-jeugd@borne.nl.

Reguliere openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur
Postadres:
Postbus 200, 7620 AE Borne
T: 14074
E: info@borne.nl
W: www.borne.nl
Twitter: @Gem_Borne
Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Openingstijden publieksbalie
maandag: 1
 2.30 - 16.00 uur (vrije inloop en op afspraak)
16.00 - 20.00 uur (alleen op afspraak)
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur (vrije inloop en op afspraak)
woensdag: 13.00 - 16.30 uur (alleen op afspraak)
Plan zelf uw afspraak via www.borne.nl
De publieksbalie is 24/7 bereikbaar via
WhatsApp (06) 8329 4633

