Woensdag 16 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 woning
Locatie: Deurningerweg 38a te Borne
Datum ontvangst: 4 januari 2019
Het kappen van 3 acacia’s
Locatie: Oude Almeloseweg 50 te Borne
Datum ontvangst: 7 januari 2019
Het verwijderen en herplanten van een
houtsingel
Locatie: Meulenbroeksweg te Hertme
Datum ontvangst: 7 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.

Verlengingsbesluit
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft
de termijn, waarbij de reguliere procedure van
toepassing is, voor de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning verlengd:
Het bouwen van een berging met carport
Locatie: Piepersveldweg 9 te Hertme
Datum ontvangst: 28 november 2018
Termijn verlenging: 6 weken

Verleende (reguliere)
omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te
verlenen:
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor het vestigen van een
schoonheidssalon
Locatie: Oonksweg 24a te Borne
Datum verzending: 9 januari 2019

Gemeente Borne

Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Honingzoet 48 te Borne
Datum verzending: 9 januari 2019
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Honingzoet 46 te Borne
Datum verzending: 9 januari 2019

De volledige conceptvergunning / vergunningen
kunt u inzien op www.officielebekendmakingen.
nl. Deze liggen ook bij de publieksbalie van de
gemeente Borne ter inzage, tot 6 weken na de
bekendmaking op woensdag 16 januari 2019.

	ONLINE BEKENDMAKINGEN

Het kappen van 5 eiken in de berm langs de weg
Locatie: Hertmerweg nabij huisnummer 4 te Borne
Datum verzending: 10 januari 2019

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 januari.

Het verwijderen van een fijnspar
Locatie: Julianastraat 7 te Borne
Datum verzending: 10 januari 2019
Het vergroten van de garage
Locatie: Aurelia 24 te Borne
Datum verzending: 10 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
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.
DRANK & HORECA
Drank- en horecavergunning
Op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet
heeft de burgemeester vergunning verleend ten
behoeve van:
• Restaurant Levi gevestigd aan Hofstraat 10 7622
LL Borne

VERORDENINGEN
Bekendmaking subsidieplafond 2019
Subsidieverordening Gemeentelijke
Monumenten Borne
Het college kan op grond van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Borne
subsidie verlenen voor de kosten van onderhoud
of restauratie van gemeentelijke monumenten.
Subsidieverstrekking vindt plaats voor zover het
budget voor dergelijke subsidies toereikend is.
In de gemeentelijke begroting is voor 2019
een budget gereserveerd van € 13.500 -(subsidieplafond 2019). Zodra dit budget wordt
overschreden zal een aanvraag moeten worden
afgewezen. Aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst.
Voor meer informatie over de subsidieverordening
gemeentelijke monumenten Borne kunt u terecht
bij de heer A.J. Compagner van de afdeling
Grondgebied, tel: 074-2658640.

		 GEMEENTERAAD
U bent van harte welkom om het Politieke
Beraad op dinsdag 22 januari 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.
Onderstaande punten staan, onder voorbehoud,
op de agenda:
- Afvalbeleid
- Uitvoering 2e stapsteen Totaalvisie
- Cultuuragenda
- Wijzigen APV
- Budgetoverheveling
- Controleprotocol 2018-2021
- Wijziging vergaderschema 2019

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
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.
Een naaste met dementie verzorgen
SIZ Twente biedt vanaf 18 februari opnieuw (gratis)
de cursus ‘Omgaan met dementie’ aan. De cursus
is bedoeld voor iedereen die in Borne thuis een
naaste met dementie verzorgt. Tijdens de cursus
wordt uitgebreid informatie gegeven over de
ziekte Dementie. Deelnemers krijgen adviezen
over omgaan met deze ingrijpende ziekte. Zij
ontmoeten lotgenoten met wie zij persoonlijke
ervaringen en praktische tips kunnen uitwisselen.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op 18 en
25 februari, 11 en 18 maart en 1 en 8 april van 14.00
tot 16.00 uur in het Kulturhus. Voor aanmelding
kunt u contact opnemen met SIZ Twente, tel. (085)
77 31 720 (op werkdagen van 9.00-13.00 uur) of via
aanmelden@siztwente.nl o.v.v. cursus dementie
Borne.
Maakt u al gebruik van het Sociaal Fonds
Borne?
Is jullie gezinsinkomen € 1.623* of lager? Dan
komen de kinderen uit jullie gezin wellicht in
aanmerking voor een vergoeding voor:
• schoolkosten,
• een fiets,
• kleding,
• zwemlessen,
• een ID-kaart,
• een computer/laptop,
• vakantieactiviteiten,
• sport /culturele activiteiten (uit het Jeugdfonds
Sport en Cultuur)
Daarnaast zijn er vergoedingen waar u zelf voor in
aanmerking komt. Aanvragen is heel eenvoudig en
kan al in vier stappen. Nieuwsgierig en wilt u meer
weten? Kijk dan op www.borne.nl (zoek op Sociaal
Fonds Borne).
* Maximum netto maandinkomen zonder
vakantiegeld
Collecte
EHBO Borne collecteert van 14 tot en met 25
januari.

Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda’s, kunt u contact opnemen met
de raadsadviseur, Saskia Voortman (tel. 2658739).

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.

