Woensdag 14 februari 2018

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Rectificatie
Het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Binnensingel 2 te Borne
Datum ontvangst: 20 januari 2018
Moet zijn
Het bouwen van een vrijstaande woning
Locatie: Binnensingel 1 te Borne
Datum ontvangst: 20 januari 2018
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning week 7
OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE
PROCEDURE
Het college van burgemeester en wethouders heeft de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is,
ontvangen:
Het verharden van de Veergoorsdijk incl. het
gedeeltelijk aanpassen van tracé en het kappen
bomen
Locatie: Veergoorsdijk te Borne
Datum ontvangst: 02 februari 2018
Het bouwen van een werkplaats en opslag
Locatie: Azelosestraat 115 te Borne
Datum ontvangst: 05 februari 2018
Het bouwen van een kantoor
Locatie: Azelosestraat 115 te Borne
Datum ontvangst: 05 februari 2018
Het bouwen van een woning
Locatie: Oude Bornseweg 3 te Zenderen
Datum ontvangst: 05 februari 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Bij Basisschool ’t Iemnschelf
Datum ontvangst: 06 februari 2018
Het wijzigen van de voorgevel
Locatie: Ennekerdijk 14 te Borne
Datum ontvangst: 06 februari 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Grotestraat 262 te Borne
Datum ontvangst: 07 februari 2018
Het starten van een buitenschoolse opvang
Locatie: Zwartkotteweg 1 te Hertme
Datum ontvangst: 07 februari 2018
Het kappen van bomen
Locatie: Nabij Piepersveldweg 1b te Borne
Datum ontvangst: 08 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.

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
besloten de volgende omgevingsvergunningen,
waarbij de reguliere procedure van toepassing is, te
verlenen:
Het kappen van twee bomen
Locatie: Brinkstraat 16 te Borne
Datum verzending: 06 februari 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Kerkedennen 47 te Borne
Datum verzending: 06 februari 2018
Het kappen van vier bomen
Locatie: Letterveldweg te Borne
Datum verzending: 06 februari 2018
Het bouwen van een woning
Locatie: Erve Timmerman 15 te Zenderen
Datum verzending: 06 februari 2018
Het aanleggen van een oprit
Locatie: Woolderweg 63 te Borne
Datum verzending: 06 februari 2018
Het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening
Locatie: Oonksweg 28 te Borne
Datum verzending: 06 februari 2018
Het aanleggen van een dakterras
Locatie: Winde 14 te Borne
Datum verzending: 09 februari 2018
Het kappen van een boom
Locatie: Basisschool ’t iemnschelf te Borne
Datum verzending: 09 februari 2018
Het aanleggen van omheiningen voor
paardenhouderij en aanleggen van een uitweg
Locatie: Braamhaarsstraat 5 te Zenderen
Datum verzending: 09 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,
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.
ONTWERP AANWIJZING
HONDENLOSLOOPGEBIEDEN
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:
het college van burgemeester en wethouders
is van plan om op de volgende locaties een
hondenlosloopgebied aan te wijzen: Kleiweg,
Meijlingsgaarde, Oonksweg, Scholtenshofpark,
Koolzaad/Weideplas Stroom-Esch, Beekpark t.h.v.
Beekparkschool, Dr. W. Stompspark/ Bekenhorst,
Letterveldweg/Parkje voor Joodse Begraafplaats,
Van Speykplein.
Inzage
Het ontwerpbesluit en de stukken, met daarbij
de precieze locaties, liggen ter inzage van 15
februari 2018 tot en met 28 maart 2018 bij de
publieks¬balie van het gemeentehuis. Ook op de
website www.borne.nl zijn de stukken te vinden.
Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezetenen kunnen van
15 februari 2018 tot en met 28 maart 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 24 maart 2018 een
afspraak te worden gemaakt met Paul de Groot,
telefoon 074-2658 616.
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 14 februari.
Aanwijzing nieuwe bushaltes
Het busvervoer in Borne zal met ingang van
maart 2018 worden aangepast. Zo wordt lijn
30 opgeheven, en wordt bij lijn 51 de lus die nu
gemaakt wordt door de wijk Letterveld eruit
gehaald. Daarnaast komt er een nieuwe buurtbus
die in drie lijnen gaat rijden. Een van de drie lijnen
van de buurtbus zal door de wijk Letterveld gaan
rijden. De andere twee lijnen van de buurtbus doen
onder meer de Bornse Beeklaan aan (Bornsche
Maten) en de Stroom Esch. Met de aanpassingen
wordt beter ingespeeld op de behoeften van
mensen die afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer.
In verband met de gewijzigde trajecten worden
er nieuwe bushaltes aangewezen op de volgende
locaties: Stationsstraat, bij de Fleminghof Grotestraat, bij Sancta Maria - begin van de Von
Bönninghausenstraat – De Bleek – Blauwgras,
tegenover nr 55 en aan het eind, tegenover
de brievenbus – Oonksweg, ter hoogte van nr
26 – Bornerbroeksestraat, naast de ingang van
het parkeerterrein voor sporthal het Wooldrik –
Ridderspoor, halverwege het gedeelte van het
Ridderspoor tot aan de kruising met de Akelei. Per
locatie is een apart verkeersbesluit genomen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “OUD
BORNE 2012, HERZIENING BRINKSTRAAT 16
(VOORMALIG TERREIN MORSELT)”
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het
ontwerpbestemmingsplan “Oud Borne
2012, herziening Brinkstraat 16 (voormalig
terrein Morselt)” ter inzage ligt. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in een
bouwplan voor de percelen kadastraal bekend als
sectie I nummers 3080, 3097, 3099 en 3102 tot en
met 3108, plaatselijk bekend als Brinkstraat 16 te
Borne (voormalig terrein Morselt) voor de volgende
activiteiten:
• sloop van de bestaande schuren met uitzondering
van de monumentale werkplaats;
• bouw van 5 woningen (drie rijwoningen en een
twee-onder-een-kapwoning);
• de bouw van twee zorgappartementen met een
algemene bedrijfsruimte ten behoeve van een
zorgverlener;
• verbouw van de bestaande monumentale
werkplaats tot woning met atelier/kantoor;
• aanleg van 14 parkeerplaatsen.

		 GEMEENTERAAD
Politiek Beraad
U bent van harte welkom om het Politieke
Beraad op dinsdag 20 februari 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.
De onderstaande punten staan onder voorbehoud
op de agenda:
• Bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening
‘t Hesseler en Beeldkwaliteitsplan Woningbouw ’t
Hesseler;
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Zuidelijke Randweg, herziening
Twickelerblokweg tussen 12 en 14”;
• Memo onderwijshuisvesting Bornsche Maten
• Woonvisie
• Voorbereidingskrediet grootschalige vervanging
en verduurzaming
• openbare buitenverlichting
• Budgetoverheveling van 2017 naar 2018
• Verzamelbesluit
Als u meer wilt weten over de hierboven
genoemde agenda, 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.
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
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situatie. Het projectteam dat de opdracht uitvoert
is aanwezig om gemaakte keuzes verder toe te
lichten.
Langere wachttijden bij publieksbalie
Heeft u een afspraak bij de publieksbalie? Helaas
moet u momenteel rekening houden met langere
wachttijden. Onze excuses voor het ongemak. Het
kan langer duren voordat u aan de beurt bent. De
oorzaak ervan zijn technische problemen in het
systeem waar de baliemedewerkers meewerken.
Er wordt gewerkt aan een technische oplossing.

Zodra deze voorhanden is, zullen wij u dat via deze
weg laten weten.
Informatie over Inkoopsysteem jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning
De Twentse gemeenten maken voor de inkoop van
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
gebruik van het inkoopsysteem Negometrix.
Met ingang van 1 januari 2019 worden nieuwe
contracten gesloten voor de jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning. Op dinsdag
27 februari is er om 19.30 uur (inloop 19.00

uur) een informatieavond over het systeem
Negometrix in het gemeentehuis in Borne.
Het betreft een technische toelichting van het
inkoopsysteem. Bent u van plan om u in te
schrijven als zorgaanbieder voor jeugdhulp en/
of maatschappelijke ondersteuning en wilt u
deze informatieavond bezoeken? Dan kunt u zich
aanmelden tot 26 februari 2018 via het mailadres
jeugd@borne.nl of wmo@borne.nl.

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.

