Woensdag 5 december 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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Van Bemmelstraat 9 te Borne
Datum ontvangst: 22 november 2018
Het plaatsen van dakramen/lichtstraat
achterzijde hellend dakvlak
Locatie: Marktstraat 27 te Borne
Datum ontvangst: 25 november 2018
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor het plaatsen van een tijdelijke
ijsbaan
Locatie: Dorsetplein te Borne
Datum ontvangst: 23 november 2018
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening voor het vestigen van een
schoonheidssalon
Locatie: Oonksweg 24 te Borne
Datum ontvangst: 26 november 2018
Het bouwen van een carport
Locatie: Piepersveldweg 9 te Hertme
Datum ontvangst: 28 november 2018
Het uitbreiden van jongveestallen d.m.v. luifels/
overkappingen
Locatie: Lodiek Landen 1 te Hertme
Datum ontvangst: 29 november 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 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 splitsen van 1 kantoor naar 2 kantoren
Locatie: Korte Wensinksweg 1 te Borne
Datum ontvangst: 4 oktober 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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Bornebroeksestraat 36 te Borne
Datum verzending: 29 november 2018

Het bouwen van een schuurtje/berging
Locatie: Prieel 14 te Borne
Datum verzending: 29 november 2018
Het pand in gebruik nemen als fitnesstudio
Locatie: Grotestraat 172c te Borne
Datum verzending: 30 november 2018
Het kappen van een zomereik
Locatie: Azelosestraat 115 te Borne
Datum verzending: 29 november 2018
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
op de garage
Locatie: Akelei 17 te Borne
Datum verzending: 30 november 2018
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.

OPENBARE RUIMTE
Verzoek opleggen maatwerkvoorschriften Oude
Bieffel 17 Zenderen
Het college van burgemeester en wethouders heeft
het verzoek om maatwerkvoorschriften op te
leggen met betrekking tot de inrichting aan de
Oude Bieffel 17 te Zenderen afgewezen.
Datum verzending: 27 november 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.

	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 5 december.
EVENEMENTEN
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• Bundeling Bornse Ondernemers voor het
organiseren van het evenement IJsbaan
Dorsetplein 2018 van 14 december 2018 tot en
met 5 januari 2019 op het Dorsetplein te Borne.
BESLUITEN
Beeldkwaliteitsplan De Veste, derde fase
Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad van
Borne het Beeldkwaliteitsplan De Veste, derde fase
gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan
De Veste, derde fase heeft betrekking op het
realiseren van twee appartementencomplexen
met voorzieningen op de begane grond. Het
plangebied is gelegen ten zuiden van De Veste en
ten noorden van Tuinstad.
Bij de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is
ten opzichte van het ontwerp beeldkwaliteitsplan
De Veste, derde fase de volgende wijziging
aangebracht:
• ‘tot maximaal 28 meter hoog’ onder bullet 4
van het kopje Situering van het bouwwerk is
verwijderd.
Aanleg van een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) aan de Letterveldweg, ter hoogte
van de aansluiting met de Azelosestraat
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om aan de Letterveldweg, ter hoogte van
de aansluiting met de Azelosestraat, een zebrapad
aan te leggen.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Algemene herziening Borne
De gemeenteraad van Borne heeft in zijn
vergadering van 13 november 2018 het
bestemmingsplan Algemene herziening Borne
gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan Algemene herziening Borne
voorziet in:
- de actualisatie van 24 bestemmingsplannen en/of
wijzigingsplannen of een deel hiervan;
- de vanaf 2010 verleende
omgevingsvergunningen met afwijkingen;
- aansluiting bij landelijke wetgeving;
- de stedenbouwkundige bepalingen uit de
Bouwverordening die per 1 juli 2018 zijn vervallen
waaronder ook de bepalingen inzake parkeren;
- het bestemmen van aan particulieren verkochte
grond in het kader van het project ‘Snippergroen’;
- de mogelijkheid om middels een
wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemmingen
Centrum-1, Centrum-2, Gemengd-1 en
Gemengd-2 het aantal te realiseren woningen in
overeenstemming te brengen met de bestaande
woningvoorraad;
- enkele ontwikkelingen:
•h
 et uitbreiden van een bedrijf aan de Prins
Bernhardlaan 65;
•h
 et realiseren van een paardenstal en
paardenbak aan de Twickelerblokweg 12;
•h
 et omzetten van een bedrijfswoning naar een
burgerwoning aan de Azelosestraat 111;
•h
 et aanleggen van een extra kruispunt ter
ontsluiting van de Bornsche Beeklaan op de
N743;

• het realiseren van twee appartementen
complexen met voorzieningen ten zuiden van
De Veste en ten noorden van Tuinstad;
•het realiseren van een bijgebouw aan de
Twickelerblokweg 10a.
Het plangebied wordt globaal begrensd door de
kern van Borne, met uitzondering van Molenkamp
(op enkele percelen na).
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Algemene herziening Borne diverse wijzigingen
aangebracht

		

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD d.d. 11 december 2018,
aanvang 19.30 uur
De agenda voor de raadsvergadering van DINSDAG
11 december a.s. vermeldt, onder voorbehoud,
onder andere de volgende punten:
- Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
herinrichting Bakkerssteeg/Nijstad/Nieuwe Markt
- Aanvulling raadsbesluit d.d. 13 november 2018
inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan De Veste,
derde fase
- Instemmen met deelname experiment Centraal
tellen van de stemmen tijdens de Provinciale
Waterschapsverkiezingen en Europees
Parlementsverkiezing 2019
- Instellen commissie bezwaarschriften
arbeidszaken t.b.v. de griffie
- Vaststellen van Integraal jaarverslag VTH en
uitvoeringsprogramma VTH 2019
- Instemmen met financiële gevolgen transitie
milieutaken naar Omgevingsdienst Twente
- Instemmen met de duurzame renovatie gymzaal
De Hooiberg (fase II)
- Vaststellen van de Verordening Jeugd en Wmo
- Wijzigen van de programmabegroting 2018-2021
(verzamelbesluiten december 2018)
- Vaststellen van de Belastingvoorstellen
- Strategisch Project ’t Wooldrik
- Verbindingsweg
- Koersdocument Omgevingswet
- Vaststellen van kaders voor de ontwikkeling van
de instroompunten voor basisonderwijs in de
gemeente Borne
U bent van harte welkom de
gemeenteraadsvergadering 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.
Wie wordt de FIFA 19-kampioen van Borne?
Zit jij in groep 8, of ben je 12 jaar of ouder? Dan kan
jij meedoen aan het FIFA19-toernooi op donderdag
27 december vanaf 11.00 uur in ’t Wooldrik.

Misschien ga jij dit jaar wel met de kampioenstitel
naar huis! Of win je de Wildcard voor het Master
Toernooi. De kosten zijn 5 euro per persoon. Je
kunt je opgeven bij Sven Pieterson, door hem vóór
20 december een mail te sturen (s.pieterson@
borne.nl). Let op vol=vol.

Gemeente Borne

CV De Kolkleu gaat de stemmen tellen
Op woensdag 20 maart 2019 wordt de verkiezing
voor de Provinciale Staten en het Waterschap
gehouden. CV De Kolkleu zal hiervoor de Bornse
stemmen gaan tellen. De carnavalsvereniging uit
Hertme werd gisteren geloot door burgemeester

Rob Welten tijdens een loting in het gemeentehuis.
CV De Kolkleu was één van de acht verenigingen
die zich had opgegeven voor het tellen van de
Bornse stemmen tijdens de verkiezingen in maart.
In totaal levert de vereniging 42 tellers, waarvoor
het een beloning krijgt van € 30,- per teller. Mirjam

van Santen van de carnavalsvereniging gaf aan
dat de opbrengst wordt gebruikt voor het 33-jarig
bestaan van CV De Kolkleu in 2020.

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.

