Woensdag 31 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 aanvraag voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is,
ontvangen:
Kappen van een beuk
Locatie: Hoofdstraat 65 te Zenderen
Datum ontvangst: 18 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 aanvraag. 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 aanvraag ligt ter inzage bij de publieksbalie van
het gemeentehuis.

Verleende (reguliere)
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te
verlenen:
Kappen van een els en een es
Locatie: Pampagras (langs fietspad) te Borne
Datum verzending: 24 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 verzending: 24 oktober 2018
Het aanleggen van een inrit
Locatie: Bornerbroeksestraat 19 te Borne
Datum verzending: 24 oktober 2018
Het kappen van een eikenboom
Locatie: Gaspeldoorn 1 te Borne
Datum verzending: 24 oktober 2018
Het kappen van een esdoorn
Locatie: Akker (voormalig schoolplein) te Borne
Datum verzending: 24 oktober 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 deze besluiten. 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.
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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 31 oktober.
BESLUITEN
Ontwerp aanwijzing hondenlosloopgebieden
Speelveld Van Speykplein/Welemanstraat en
Speelveld Dorsvloer
Eind 2016 heeft de gemeenteraad het
hondenbeleidsplan vastgesteld. In dit
hondenbeleidsplan wordt onder andere
aanbevolen om losloopgebieden te realiseren.
Tijdens twee inloopavonden hebben inwoners
kunnen aangeven waar ze graag losloopgebieden
willen. Hieruit zijn negen locaties geselecteerd,
waaronder de locatie Van Speykplein en de locatie
Koolzaad/Weideplas Stroom-Esch. Op beide
locaties zijn zienswijzen binnengekomen. Vanwege
de argumenten in de zienswijzen is gezocht naar
een alternatief voor beide locaties. Voor beide
locaties is een alternatief gevonden, namelijk het
Speelveld Van Speykplein/Welemanstraat en het
Speelveld Dorsvloer. Het college van burgemeester
en wethouders is van plan om de volgende locaties
een hondenlosloopgebied aan te wijzen: Speelveld
Van Speykplein/Welemanstraat en Speelveld
Dorsvloer.
Inzage
De ontwerpbesluiten en de stukken, met daarbij
de precieze locaties, liggen ter inzage van 1
november 2018 tot en met 13 december 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, ontwerp
hondenlosloopgebieden.
Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezeten kunnen van 1
november 2018 tot en met 13 december 2018
een mening geven over de ontwerpbesluiten. 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 8 december 2018 een afspraak
te worden gemaakt met Paul de Groot, telefoon
074-2658616.
Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden
betrokken bij de definitieve besluiten.

		 GEMEENTERAAD
POLITIEK BERAAD op 6 en 8 november
U bent van harte welkom om het Politieke Beraad
op dinsdag 6 november en donderdag 8 november
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 op 6 november de
agenda:
- Principeverzoek Weleveld Golf Zenderen
- Algemene herziening Borne Bestemmingsplan en
het Beeldkwaliteitsplan De Veste 3e fase
- Structurele uitbreiding Raadsgriffie
- Krediet verbouwing Kulturhus de Bijenkorf
- Erfgoedverordening
- Wensen en bedenkingen communale
samenwerking met Stad Munster inzake Twence
- Verordening basisregistratie personen gemeente
Borne
- Verordening advisering bezwaarschriften
Op 8 november staat het volgende onderwerp op
de agenda:
- Actieplan Basis op orde
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda’s 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
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons
op Twitter @gem_borne en Facebook
www.facebook.com/gemeenteborne/
om geïnformeerd te blijven.
Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van
de volgende personen:
Naam
Weinreder, R.F.
Verbeek, K.J.
Scholten, A.

Geboren
01-11-1968
10-09-1966
14-05-2002

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan
de gemeente door te geven. Als u genoemd
wordt in deze lijst, neem dan contact op met de
afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14
074. Tegelijk met deze publicatie verzendt de
gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen twee weken geen nieuwe
adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven
uit de Basisregistratie personen (BRP). Dat betekent
dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente
terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of
andere voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over
het adres van de genoemde personen, worden
verzocht contact op te nemen met de afdeling
Publiekszaken.
Starterscafé met uitreiking Startersprijs
Op 12 november 2018 organiseren gemeente
Borne, Hengelo en Hof van Twente, Rabobank
Centraal Twente en ROZ wederom een Starterscafé
in Schouwburg Hengelo. Het Starterscafé is
hét platform voor iedereen die een bedrijf wil
beginnen of pas geleden gestart is. Een plek
waar starters andere ondernemers uit de regio

ontmoeten, ervaringen kunnen delen en een
waardevol netwerk opbouwen.
Vanaf 19.00 uur is de ontvangst en om 19.30 uur
start het programma. Er is een korte kennismaking
met hét nieuwe online platform: StarteninTwente.
nl. Ook is Emiel Nijenhuis te gast, generatiestrateeg
en directeur van Koffie & Bubbels. De uitreiking
van de Startersprijs Midden Twente 2018 vanaf
ongeveer 20.30 uur, waarvoor Danceworkx Studio
en De Keukenbaas uit Borne zijn genomineerd, is
een belangrijk onderdeel van de avond. Daarna is
volop gelegenheid om te netwerken. Aanmelden
voor het Starterscafé kan via rabobank.nl/ct.
Toegang is gratis.
Workshop
Meer weten over de mogelijkheden van het
nieuwe platform StarteninTwente.nl? Voorafgaand
aan het Starterscafé is om 18.30 uur een gratis
workshop over één van de tools van het platform:
Marketingkaarten. De tool helpt bedrijven om zich
zo goed mogelijk bij klanten in beeld te krijgen.
Aanmelden via info@rozgroep.nl.
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.
Verenigingskas spekken? Word stemmenteller!
Volgend jaar hebben we in Nederland drie
verkiezingen. Op woensdag 20 maart wordt
de verkiezing voor de Provinciale Staten en het
Waterschap gehouden en op 23 mei voor het
Europees Parlement. Gemeente Borne is hiervoor
op zoek naar een vereniging die de Bornse
stemmen zal gaan tellen. Voor de verkiezingen
van woensdag 20 maart gaat het om 42 tellers. Als
beloning krijgt de vereniging € 30,- netto, per teller.
De tellers van 18 jaar en ouder dienen van, of
namens, één en dezelfde vereniging te komen. Als
zich meerdere verenigingen aanmelden wordt er
geloot. De vereniging zorgt voor een coördinator
die het contact onderhoudt met de gemeente.
De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte
instructie. Op de verkiezingsdag moeten zij om
20.30 uur aanwezig zijn bij de stembureaus. De
verwachting is dat de werkzaamheden tegen 23:00
uur klaar zijn. Het tellen van de stembiljetten vergt
concentratie en fysieke inspanning.
Aanmelden
Verenigingen kunnen zich tot 30 november
2018 aanmelden via er.grootjans@borne.nl. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Elles Grootjans-Mekenkamp van de afdeling
Publiekszaken via 14074.
Collecte
Van 4 tot en met 10 november collecteert
Alzheimer Nederland.

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.

