Woensdag 7 februari 2018

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
	
WETTELIJKE PUBLICATIES
Hieronder treft u de volledige tekst van
de publicatie.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning week 6
OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE
PROCEDURE

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders is van
plan het volgende besluit te nemen:
Het verlenen van het brandveilig gebruiken van
het hoofdgebouw
Locatie: Bongerdsweg 5 te Borne
VERLEENDE (REGULIERE)
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is,
ontvangen:

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te
verlenen:

Het kappen van vier bomen
Locatie: Letterveldweg te Borne
Datum ontvangst: 26 januari 2018

Het upgraden en renoveren diverse winkelpuien
Locatie: Nieuwe Markt 5c t/m 20a te Borne
Datum verzending: 31 januari 2018

Het kappen van een boom
Locatie: Kerkedennen 47 te Borne
Datum ontvangst: 29 januari 2018

Het kappen van een haagbeuk
Locatie: Begraafplaats te Borne
Datum verzending: 31 januari 2018

Het kappen van twee bomen
Locatie: Brinkstraat 16 te Borne
Datum ontvangst: 29 januari 2018

Het kappen van een eikenboom
Locatie: Seringenstraat 7 te Borne
Datum verzending: 01 februari 2018

Het aanleggen van een oprit
Locatie: Woolderweg 63 te Borne
Datum ontvangst: 30 januari 2018

Het kappen van een boom
Locatie: Oude Hengeloseweg 124 te Borne
Datum verzending: 01 februari 2018

Het verbouwen en uitbreiden van een
bedrijfshal
Locatie: Hanzestraat 5 te Borne
Datum ontvangst: 31 januari 2018

Het (ver)plaatsen van een winkelwagenopvang
Locatie: Letterveldweg 83 te Borne
Datum verzending: 01 februari 2018

Wij willen u erop wijzen dat er op dit moment
geen zienswijzen kunnen worden ingediend of
bezwaar kan worden aangetekend of 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 kunt
indienen, bezwaar kunt aantekenen of beroep kunt
instellen tegen het (ontwerp)besluit.
Inzage
De aanvragen liggen ter inzage bij de publieksbalie
van het gemeentehuis.

Het renoveren van een woning
Locatie: Brinkstraat 9 te Borne
Datum verzending: 02 februari 2018
Het verbouwen van een woning
Locatie: Retraitehuisweg 5 te Zenderen
Datum verzending: 02 februari 2018
Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar aantekenen
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,
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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 er op 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.

	SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.
Inloopbijeenkomst Verbindingsweg
Op donderdag 22 februari presenteert het
projectteam van de gemeente Borne hoe het
tracé van de Verbindingsweg wordt ingepast in de
omgeving. Geïnteresseerden en betrokkenen zijn
van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de raadzaal van
het gemeentehuis.
Het tracé van de Verbindingsweg is op 3 oktober
2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis
van dat besluit heeft het projectteam het ontwerp
van de Verbindingsweg de afgelopen maanden
verder uitgewerkt. Ook zijn de eerste onderzoeken
ten behoeve van het bestemmingsplan uitgevoerd.
Impressie
Het inpassingsplan dat tijdens de
inloopbijeenkomst op 22 februari wordt
gepresenteerd, staat los van de aanvullende
onderzoeken naar de optimale ontsluiting van
de Molenkamp en randweg om Zenderen heen.
Daar zal het tijdens de bijeenkomst dan ook
niet over gaan. De inpassing van het tracé in de
omgeving staat centraal. Zo is aan de hand van

onder andere impressies en plattegronden te zien
hoe de Verbindingsweg zo optimaal mogelijk
wordt ingepast, in vergelijking met de huidige
situatie. Het projectteam dat de opdracht uitvoert
is aanwezig om gemaakte keuzes verder toe te
lichten.
Inloopspreekuur openbaar vervoer
Donderdag 15 februari van 14.00-15.30 uur
is er in het Kulturhus een inloopspreekuur
voor senioren met vragen over reizen met
het openbaar vervoer. Heeft u een vraag over
bijvoorbeeld de aanvraag van de OV-chipkaart, de
40-procentsamenreiskorting of abonnementen? De
OV-ambassadeurs geven u graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer
laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.
Gemeente Borne blijft ‘fairtrade’
De gemeente Borne mag zich ook de komende
twee jaar weer ‘Fairtrade Gemeente’ noemen.
Volgens het juryrapport van de campagne voldoet
Borne wederom aan de gestelde criteria van een
fairtrade gemeente. De inzet van Stichting Fairtrade
Borne werpt hiermee zijn vruchten af. De aanvraag
voor verlenging van de titel is op 16 januari 2018
positief beoordeeld door de jury van Fairtrade
Gemeenten. In 2014 certificeerde Borne zich als
eerste Fairtrade Gemeente in Overijssel. Sinds die
tijd wordt er hard gewerkt door Stichting Fairtrade
Borne, met ondersteuning van de gemeente, om
de titel te behouden. Winkels, horecaondernemers,
bedrijven en organisaties worden gestimuleerd
om fairtrade producten te verkopen en in de eigen
organisatie te gebruiken. De gemeente geeft
hierin zelf het goede voorbeeld met de inkoop
van fairtrade producten. Het volledige juryrapport
inzien of meer informatie over Fairtrade Gemeente
Borne? Kijk op www.fairtradeborne.nl.
Fiets kwijt?!
In de fietsenstalling van het gemeentehuis staan
nog twee fietsen die tijdens een fietsopruimactie
van de gemeente, zijn verwijderd bij het station.
Eigenaren van de fietsen hebben tot 15 februari
om zich te melden bij de publieksbalie. Na betaling
van de verwijderings- en bewaringskosten (€ 22,50
plus € 1,- per bewaardag) én met een eventuele
sleutel kan de fiets worden opgehaald. Fietsen die
niet worden opgehaald, gaan na 15 februari naar
Kringloop Borne.
Het gaat om de volgende fietsen:
• Gazelle City Hibride blauw/grijs framenr.: 9027322
• Greens Chelsea blauw/grijs framenr.: 6080751

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.

“ SAMEN STAAN WE NOG STERKER
TEGEN MS!”
ALEX VAN DER ZOUWEN -KRAANTJE PAPPIEAMBASSADEUR NATIONAAL MS FONDS

MSCOLLECTE.NL

