Woensdag 16 oktober 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 kunt u op de
hoogte blijven van wat er gebeurt in uw omgeving.
Daarbij kunt u lezen of en hoe u kunt 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 u in deze
krant. Deze pagina is ook te vinden op www.borne.nl.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het plaatsen van een overkapping
Locatie: Aurelia 18 te Borne
Datum ontvangst: 8 oktober 2019
Het plaatsen van dakramen in het dakvlak van
het hoofgebouw
Locatie: Marktstraat 27 te Borne
Datum ontvangst: 8 oktober 2019
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Theresiastraat 17 te Borne
Datum ontvangst: 9 oktober 2019
Het kappen van 2 bomen
Locatie: Hertmerweg 27 te Hertme
Datum ontvangst: 9 oktober 2019
Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel
Locatie: Buntgras 12 te Borne
Datum ontvangst: 9 oktober 2019

Het bouwen van een carport/schuur en een
veranda
Locatie: Sluis 21 te Borne
Datum ontvangst: 10 oktober 2019

Verleende vergunningen (regulier)
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Nieuwe Es 12 te Borne
Datum verzending: 10 oktober 2019
VERKEERSBESLUITEN
Toekenning gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken aan te leggen nabij de woning aan De
Aak 19 te Borne.

SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op twitter @
gem_borne om geïnformeerd te blijven.
Lever afgedankte lampen en kleine elektrische
apparaten in
Van 14 tot en met 21 oktober is het Nationale
Recycleweek, een landelijke actieweek om de
inlevering van afgedankte elektrische apparaten en
spaarlampen (e-waste) te stimuleren. Inwoners die
e-waste inleveren bij de afvalbrengpunten of het
Milieupark ontvangen een gratis kaartspel.
Tijdens de Nationale Recycleweek krijgt iedereen
die minimaal drie oude lampen inlevert op het
afvalbrengpunt of Milieupark, eenmalig een gratis
Wecycle Recycle kaartspel cadeau (op=op). Om het
inwoners makkelijker te maken kapotte lampen
en kleine armaturen gescheiden in te zamelen,
ontvangen ze daarnaast ook eenmalig een gratis
Jekko inzamelbox. Doel van de inleveractie is het
inleveren van kleine elektrische apparaten en
spaarlampen te stimuleren. Jaarlijks verdwijnen
veel kleine apparaten, lampen en armaturen in
de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren voor
recycling. Door recycling blijven grondstoffen
behouden en komen schadelijke stoffen niet in het
milieu terecht.
Speciaal voor senioren: ervaar het openbaar
vervoer
Donderdag 7 november is speciaal van senioren
van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur een bijeenkomst
in het Kulturhus aan de Marktstraat over reizen

met bus en trein. OV-ambassadeurs geven
tijdens deze bijeenkomst informatie over reizen
met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg
helpen. Zij vertellen over de OV-chipkaart, tarieven
en abonnementen, het plannen van een reis en
het in- en uitchecken bij diverse vervoerders.
Ook verstrekken zij informatiemateriaal.
Deelname is kosteloos. Aan het einde van de
informatiebijeenkomst kunnen senioren zich
aanmelden voor een proefreis. Tijdens de proefreis
helpen de OV-ambassadeurs hen met het opladen
van een OV-chipkaart of het kopen van een kaartje
en het in- en uitchecken.
Meer informatie
De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland
vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het
mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het
gehele jaar activiteiten organiseren in diverse
gemeenten. Naast informatiebijeenkomsten en
proefreizen, organiseren zij ook maandelijkse
inloopspreekuren.
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor meer informatie
en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen
kunt u bellen met (038) 4540 130, of een e-mail
sturen naar: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
Fietsen geruimd op station
Afgelopen woensdag 9 oktober zijn in opdracht
van de gemeente zogenaamde weesfietsen en
fietswrakken geruimd bij de NS-station. In totaal
zijn achtenvijftig fietsen meegenomen. Wie
denkt dat zijn of haar fiets afgelopen woensdag
bij het station is weggehaald, kan zich melden
bij Tactory Deventer via tel. (0570) 660 811 en
vragen naar Tino Blom. Regelmatig worden
fietsen op het station gelabeld. Het gaat dan om
fietsen die een lange tijd niet worden gebruikt,
een defect hebben of als onderdelen missen. Als
deze gelabelde fietsen niet worden opgehaald
door de eigenaar worden ze naar verloop van tijd
geruimd. Vervolgens kunnen de eigenaren zich een
bepaalde tijd melden. Gebeurt dit niet, dan krijgen
de geruimde fietsen of de onderdelen van deze
fietsen een nieuwe bestemming.

van Kuhlmann, Westerhof & de Kok vertelt over
het testament en levenstestament. Geen leuke
dingen om over na te denken, maar belangrijk
om zelf uw keuzes te maken en vast te leggen
voor de toekomst. Hoe u dit kunt doen en wat de
verschillen zijn tussen een testament (geldt na
overlijden) en een levenstestament (geldt bij leven)
hoort u tijdens deze avond. Aanmelden kan via
SIZT, aanmelden@siztwente.nl of via tel. (085) 7731
720 (tussen 9.00 en 13.00 uur).
Werkzaamheden aan het spoor
ProRail werkt aan het spoor. De veiligheid
op de spoorwegovergang Deldensestraat
wordt verbeterd. Fietsers worden op de
spoorwegovergang gescheiden van het
autoverkeer en krijgen eigen spoorbomen. Nabij
de Oonksweg wordt het spoor vernieuwd.
Overzicht van de werkzaamheden:
- Tussen station Borne en de Jupiterstraat van
dinsdag 22 oktober 0:30 uur tot en met vrijdag 25
oktober 05:00 uur (aaneengesloten).
- Nabij de Oonksweg van dinsdag 22 oktober 0:30
uur tot en met woensdag 23 oktober 05:00 uur.
Overwegen tijdelijk afgesloten
Tijdens de werkzaamheden zijn enkele overwegen
afgesloten. Er wordt een omleidingsroute
aangegeven met gele borden. De afsluitingen zijn:
- Oonksweg van maandag 21 oktober 23:00 tot en
met woensdag 23 oktober 05:00 uur.
- Deldensestraat van maandag 21 oktober tot en
met zaterdag 26 oktober.
Gelijktijdig aan de werkzaamheden aan de
spoorwegovergang bij de Deldensestraat, voert de
gemeente Borne werkzaamheden uit aan de
Deldensestraat, aan weerzijden van de overweg.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijden de werkzaamheden rijden er bussen in
plaats van treinen. Kijk voor actuele reisinformatie
op www.ns.nl of raadpleeg 9292 voor een
reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch
0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

MantelzorgCafé over testament en
levenstestament
Maandag 21 oktober van 19.00 – 20.30 uur is er
een Mantelzorgcafé in het Dijkhuis. Een notaris

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
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