Woensdag 24 oktober 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 aanleggen van een inrit
Locatie: Bornerbroeksestraat 19 te Borne
Datum ontvangst: 11 oktober 2018
Het bouwen van een carport voor de garage en
aan de zijkant van de woning
Locatie: H.J.S. Taylorlaan 15 te Borne
Datum ontvangst: 11 oktober 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Dikkerslaan 4 te Borne
Datum ontvangst: 12 oktober 2018
Het kappen van een esdoorn
Locatie: Akker, voormalig schoolplein te Borne
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Het kappen van 3 bomen
Locatie: Hertmerweg 25 te Hertme
Datum ontvangst: 16 oktober 2018
Het ophogen van cultuurgrond
Locatie: Groeneweg te Hertme
Datum ontvangst: 16 oktober 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.

Ontwerpomgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders is van
plan het volgende besluit te nemen:
Het uitbreiden van een ligboxenstal
Locatie: Dashorsterweg 3a te Zenderen
Inzage
Bovenstaand ontwerpbesluit en de stukken
liggen ter inzage van 25 oktober 2018 tot en met
5 december 2018 bij de publieksbalie van het
gemeentehuis.
Zienswijzen
Een ieder kan van 25 oktober 2018 tot en met
5 december 2018 een mening geven over het
ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van
zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk
worden ingediend door een brief te sturen naar het
college van burgemeester en wethouders, Postbus
200, 7620 AE Borne.
Een zienswijze kan ook mondeling worden
ingediend. Hiervoor dient vóór 4 december 2018
een afspraak te maken met het team Uitvoering,
telefoonnummer 074-2658524.
De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid
gesteld om te reageren op de ingediende
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zienswijzen. Tijdig ingediende zienswijzen zullen
worden betrokken bij het definitieve besluit.

	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 24 oktober.

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 eik
Locatie: Sportcomplex B.V.V., ‘t Wooldrik te Borne
Datum verzending: 17 oktober 2018
Het doortrekken van de huidige raamverdeling
op de verdieping
Locatie: Dunantstraat 16 te Borne
Datum verzending: 17 oktober 2018
Het bouwen van 10 woningen
Locatie: Citroenvlinder 1 t/m 19 (oneven) te Borne
Datum verzending: 17 oktober 2018
Het bouwen van 16 woningen
Locatie: Veenbes 1 t/m 19 (oneven) en Honingbes 2
t/m 12 (even) te Borne
Datum verzending: 17 oktober 2018

Geweigerde (reguliere)
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere procedure van toepassing is, te weigeren:
Het verbouwen van een pand van 1 woning naar
3 woningen
Locatie: Hoofdstraat 26a te Zenderen
Datum verzending: 16 oktober 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
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar.
Verzoek opleggen maatwerkvoorschriften
Het college van burgemeester en wethouders heeft
een verzoek ontvangen om maatwerkvoorschriften
op te leggen met betrekking tot de inrichting
aan de Oude Bieffel 17 te Zenderen. Hierbij is de
reguliere procedure van toepassing.
Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment geen
zienswijzen kunnen worden ingediend of bezwaar
en beroep kan worden ingesteld tegen dit verzoek.
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
Het verzoek ligt ter inzage bij de publieksbalie van
het gemeentehuis.

BESLUITEN
Toekenning gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan te leggen nabij de woning Tichelweg
17 te Borne.
VERORDENINGEN
Ontwerp van een herziene Algemene
Plaatselijke Verordening voor de gemeente
Borne
In het kader van het project ´deregulering´
van de gemeente Borne heeft het college van
burgemeester en wethouders ingestemd met het
ontwerp van een herziene APV, waarbij 26 artikelen
uit de huidige APV worden geschrapt zodat een
overzichtelijkere APV ontstaat die in lijn ligt met de
dereguleringsopgave van de gemeente.
Inzage
De voorgestelde wijzigingen en onderliggende
stukken liggen ter inzage tot en met 14 november
2018 bij de publieksbalie van het gemeentehuis.
De stukken zijn tevens in te zien op de website
www.borne.nl onder het kopje Digitaal inzien,
gewijzigde APV.
Zienswijzen
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen tot en
met 14 november 2018 een mening geven over
het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van
zienswijzen. De zienswijzen kunnen schriftelijk
worden ingediend door een brief te sturen naar
het college van burgemeester en wethouders, t.a.v.
Stijn de Kleuver, Postbus 200, 7620 AE Borne. Een
zienswijze kan ook mondeling worden ingediend.
Hiervoor dient vóór 13 november 2018 een
afspraak te worden gemaakt met Stijn de Kleuver
via telefoonnummer 074-2658 686. Alle reacties
zullen aan het einde van de inspraakperiode
worden gebundeld en vervolgens met een advies
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad zal de herziene APV vaststellen.

		GEMEENTERAAD
Begrotingsraad d.d. 30 oktober,
aanvang 16.00 uur
De agenda voor de raadsvergadering van DINSDAG
30 oktober (aanvang 16.00 uur) a.s. vermeldt, onder
voorbehoud, onder andere het volgende punt:
- Vaststellen van de Programmabegroting 20192022
U bent van harte welkom de begrotingsvergadering bij te wonen. De vergaderingen worden
gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis. Een
kopje koffie of thee staat klaar.
Meer informatie
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda, kunt u contact opnemen
met de griffier, Saskia Morsink (tel. 2658675). De
stukken die behoren bij de hier bovenstaande
agenda liggen ter inzage bij de publieksbalie
in het gemeentehuis en staan tevens op de

gemeentelijke website (gemeenteraad, tabblad
vergaderingen). http://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.
Bladkorven
Van maandag 15 oktober tot en met zaterdag
26 oktober 2018 plaatst Twente Milieu in de
hele gemeente Borne zo’n tachtig bladkorven.
Gebruikmaken van de bladkorven? Houd rekening
met het volgende:
- De bladkorven worden geplaatst op plekken
waar bladeren van gemeentelijke bomen kunnen
zorgen voor overlast op particulier terrein.
- De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren,
dus niet voor takken en andere vormen van (blad)
afval.
- Bij misbruik wordt de korf verwijderd.
Tot en met vrijdag 14 december 2018 worden de
bladkorven wekelijks gecontroleerd en waar nodig
geleegd. Vragen of meldingen over een bladkorf?
Neem contact met Twente Milieu op via 0900 - 85
20 111.
Aanbieden snoeiafval – Takkenroute
Twente Milieu verzorgt ook dit najaar de
inzameling van snoeihout voor de gemeente
Borne. De inzameling vindt plaats op:
- Donderdag 1 november en vrijdag 2 november
(week 44)
- Donderdag 8 november en vrijdag 9 november
(week 45)
- Donderdag 15 november en vrijdag 16 november
(week 46)
Snoeiafval aanmelden en een afspraak maken
kan via Twente Milieu: 0900 – 8520111, houd
uw milieupas bij de hand. Voorwaarde is dat het
snoeiafval uitsluitend wordt aangeboden als
snoeiafval, dus geen bladafval, zoden of ander
afval. Het snoeiafval dient bereikbaar, aan de
openbare weg, te worden aangeboden. Bundelen
is niet nodig, maar de eenheden mogen niet langer
dan 1,5 meter zijn. Er geldt een maximum van 3 m³
per melding, bij een grotere hoeveelheid worden
kosten in rekening gebracht.
Werkzaamheden gedeelte Grotestraat
Door herbestratingswerkzaamheden is er
van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2
november geen doorgaand verkeer mogelijk in
een gedeelte van de Grotestraat. Het gaat om
het gedeelte tussen de huisnummers 138 t/m
152 (in het centrum tussen parkeerplaats De
Koem en de ingang van de Lidl). Parkeerplaats De
Koem, naast restaurant Dorset, blijft bereikbaar.
Winkels en woningen zijn te voet bereikbaar. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door Van
Gelder Groep.
Collecte
Van 28 oktober tot en met 3 november collecteert
het Diabetes Fonds.

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.

