Woensdag 13 februari 2019

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:

Buiten behandeling laten
omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning, buiten behandeling te laten:
Het plaatsen van dakramen/lichtstraat
achterzijde hellend dakvlak
Locatie: Marktstraat 27 te Borne
Datum verzending: 21 januari 2019

Het upgraden/uitbreiden van winkels Borne
Tijhuis IJssalon
Locatie: Bakkerssteeg 2 te Borne
Datum ontvangst: 4 februari 2019

Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Bemmelstraat 9 te Borne
Datum verzending: 6 februari 2019

Het aanbouwen van een badkamer op
bestaande bouw
Locatie: Beemd 19 te Borne
Datum ontvangst: 6 februari 2019

Inzage
Bovenstaande besluiten liggen vanaf de dag van
verzending gedurende zes weken ter inzage bij de
publieksbalie van het gemeentehuis.

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.

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.

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 aanvragen voor een
omgevingsvergunning verlengd:
Het kappen van 18 bomen
Locatie: t.h.v. Gildestraat 4 en Oonksweg 12 te
Borne
Datum ontvangst: 20 december 2018
Termijn verlenging: 6 weken
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Morel 22 te Borne
Datum ontvangst: 21 december 2018
Termijn verlenging: 6 weken
Het handelen in strijd met regels ruimtelijk
ordening voor het gebruik maken van een
kantoorgebouw als 4 appartementen
Locatie: Hoofdstraat 43-45 te Zenderen
Datum ontvangst: 19 december 2018
Termijn verlenging: 6 weken

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.

ordening. Het voorbereidingsbesluit houdt in
dat het verboden is om de in dit besluit vervatte
gronden en bouwwerken, voor zover ten tijde
van inwerkingtreding van dit besluit hiervoor niet
een omgevingsvergunning is aangevraagd en/
of verleend, te gebruiken voor en te bouwen ten
behoeve van het bedrijfsmatig biologisch houden
van varkens of uitbreiding hiervan.
Het voorbereidingsbesluit treedt op donderdag 14
februari 2019 in werking.
Inzage
Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage van donderdag 14
februari 2019 t/m woensdag 27 maart 2019 bij de
publieksbalie van het gemeentehuis. U kunt het
voorbereidingsbesluit en de bijbehorende stukken
in elektronische vorm raadplegen op de landelijke
website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/ NL.IMRO.0147.VbBG2019-vg01 of via de
landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.
nl.
De bronbestanden van het voorbereidingsbesluit
kunt u langs elektronische weg verkrijgen op:
http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147.
VbBG2019-vg01.

	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 13 februari.
EVENEMENTEN
Op grond van de Algemene plaatselijke
verordening is vergunning verleend aan:
• Bundeling Bornse Ondernemers voor het
organiseren van het evenement ‘Koopzondag met
springkussens 2019’ op 24 maart 2019 te Borne.
• Stichting Folkloregroep Borne voor
het organiseren van het evenement
Palmpasenoptocht Borne 2019 op 14 april 2019
te Borne

	SERVICEBERICHTEN

OPENBARE RUIMTE
Voorbereidingsbesluit Buitengebied Borne
Het college van burgemeester en wethouders
van Borne maakt bekend dat de gemeenteraad
van Borne in zijn vergadering van 5 februari 2019
heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor het buitengebied van Borne,
op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke

Gemeente Borne

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook www.
facebook.com/gemeenteborne/ om
geïnformeerd te blijven.

worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ook
in de gemeente Borne zijn we al volop bezig
met de organisatie van activiteiten rondom 3
april (de bevrijding van Borne) en 4 en 5 mei.
Daarbij kunnen verenigingen niet ontbreken! De
organisatie 4 en 5 mei is daarom op zoek naar
verenigingen uit Borne, Hertme en Zenderen die
mee willen denken én doen aan de herdenking
en viering van ’75 jaar vrijheid in Borne’. Alle
ideeën, suggesties en voorstellen zijn welkom.
Geïnteresseerde verenigingen kunnen een mail
sturen naar pab@borne.nl onder vermelding van
‘75 jaar vrijheid’. Vrijheid vieren we samen!
Inloopspreekuur over openbaar vervoer voor
senioren
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de
40% samenreiskorting, welk abonnement past het
beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag
advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op
de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt
plannen. Het eerstvolgende inloopspreekuur is
op donderdag 21 februari van 14.00 -15.30 uur in
Kulturhus de Bijenkorf, Marktstraat 23.
Rioolinspectie centrum en ‘t Oldhof
Vanaf volgende week maandag 18 februari
worden de riolen in het centrum van Borne en
de wijk ’t Oldhof geïnspecteerd. Om de staat te
bepalen, wordt de riolering eerst gereinigd. Door
de reiniging kan het voorkomen dat het water in
het toilet, de wasbak of de putjes licht opborrelt.
In een enkel geval kan het voorkomen dat er water
omhoog komt. Bewoners van woningen waarin dit
het geval kan zijn, worden hierover voorafgaand
aan de reiniging persoonlijk geïnformeerd.
Plaatselijk kan het verkeer hinder ervaren van de
werkzaamheden. Hiervoor graag uw begrip.
Ruiming graven gemeentelijke begraafplaats
Borne
Twente Milieu gaat deze maand in opdracht
van de gemeente Borne op de gemeentelijke
begraafplaats in Borne graven ruimen. De
gemeente Borne heeft nabestaanden en
belanghebbenden hierover persoonlijk
geïnformeerd. Het gaat om 28 graven waarvan
de wettelijke termijn van 10 jaar, de zogenaamde
grafrust, is verstreken. De betreffende graven
worden respectvol geruimd en eventuele stoffelijke
resten worden bijgezet in het verzamelgraf.
Ondanks het feit dat de medewerkers van Twente
Milieu het werk met de groots mogelijke zorg
uitvoeren, kan het zijn dat u hier tijdens uw bezoek
mogelijk hinder van ervaart. Mocht u hierover
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de beheerder van de begraafplaats, Peter
Woolderink via tel. (074) 2667 845.

Verenigingen opgelet: Vieren jullie 75 jaar
vrijheid met ons mee?!
In 2020 is Nederland 75 jaar bevrijd. Landelijk

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

Kids

Run
Hét hardloopfestival van Nederland

10 KM
RUN
5 KM
ORANGE
RUN
RUNFORKIKA.NL

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.

EINDHOVEN
2AMSTERDAM
2NIJMEGEN
2ALMERE
2UTRECHT
2ROTTERDAM

