Woensdag 22 september 2021

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Borne moet sommige aanvragen,
meldingen en besluiten publiceren.
De publicaties vinden plaats in het digitale
gemeenteblad of in de digitale Staatscourant op
www.officielebekendmakingen.nl. Zo kunt u op de
hoogte blijven van wat er gebeurt in uw omgeving.
Daarbij kunt u lezen of en hoe u kunt reageren,
bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen, bezwaar
te maken of in beroep te gaan.
Wilt u via e-mail op de hoogte blijven van de
publicaties in uw omgeving? Meld u dan aan voor de
e-mailservice van overheid.nl via www.overheid.nl
(berichten over uw buurt).
De aanvragen, meldingen en (ontwerp)besluiten
liggen na de publicatie ter inzage bij de publieksbalie
van de gemeente Borne, Rheineplein 1. Ruimtelijke
plannen zijn ook digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor nadere informatie over welke juridische procedure
van toepassing is, en voor wie die procedure mogelijk

is, verwijzen wij u naar de publicatie op
www.officielebekendmakingen.nl.
Als service informeert de gemeente Borne u ook in deze
krant. Deze pagina is ook te vinden op www.borne.nl.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het aanleggen van een uitrit
Locatie: Oude Hengeloseweg 30b te Borne
Datum ontvangst: 9 september 2021
Het kappen van 3 houtopstanden
Locatie: Oude Almeloseweg 12 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2021

VERKEERSBESLUITEN
Er is een verkeersbesluit genomen tot opheffing
van het verbod voor verkeer langer dan 10
meter of zwaarder dan 10 ton, op het wegvak
Tichelkampweg voor de periode van september
2021 tot en met april 2022 of zoveel langer als
nodig is om de herinrichting van de Europastraat te
voltooien.
Er is een verkeersbesluit genomen om één
parkeerplaats aan te wijzen als parkeerplaats
uitsluitend bedoeld voor het opladen van
elektrische auto’s aan de Aurelia 19 te Borne.

Voor de gegevensverstrekking aan de
zogenaamde verplichte derde (b.v. curator of
een advocaat), kunt u geheimhouding van uw
gegevens verzoeken. U kunt uw aanvraag om
geheimhouding aanvragen via het digitale loket
op www.borne.nl of aan de Publieksbalie na
overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

Zie voor meer informatie
www.officielebekendmakingen.nl.

Buiten behandeling laten
Het bouwen van een carport
Locatie: Dam 14 te Borne
Datum verzending: 10 september 2021

verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele
bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De
verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze
instellingen kunt u niet voorkomen, omdat deze
verplicht is voorgeschreven.

SERVICEBERICHTEN

OVERIGE MEDEDELINGEN
Geheimhouding van uw gegevens in de
basisregistratie personen
In de basisadministratie personen zijn de
persoonsgegevens opgenomen van alle
inwoners van de gemeente Borne. Uw
persoonsgegevens worden veelal automatisch

Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
twitter @gem_borne om geïnformeerd te blijven.
Collecte
HandicapNL collecteert van 26 september tot en
met 2 oktober 2021.

Gemeente Borne

Calamiteitendienst Twente Milieu

Wmo- en jeugdloket

Rheineplein 1, 7622 DG Borne

(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren):
T: 088-0530250

De medewerkers van het Wmo-en jeugdloket zijn van maandag tot en met
donderdag tussen 08.30 en 12.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
bereikbaar op (074) 2658 500.
Mailen kan naar wmo-jeugd@borne.nl.

Reguliere openingstijden:
De publieksbalie is tijdelijk alleen nog te bezoeken op afspraak.
Maak een afspraak via tel. 14074.
Postadres:
Postbus 200, 7620 AE Borne
T: 14074
E: info@borne.nl
W: www.borne.nl
Twitter: @Gem_Borne
Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

Openingstijden publieksbalie
Op advies van de Rijksoverheid heeft de gemeente Borne besloten om
haar medewerkers indien mogelijk thuis te laten werken.
Om zoveel als kan de gezondheid van u en onze medewerkers in
acht te nemen, kunt u op afspraak terecht bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. U kunt via tel. 14074 een afspraak maken.
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ALMELO - Op zondag 3 oktober 2021 start
de nieuwe trainingsmodule van de Heracles
Voetbalschool en Keepersschool in het stadion. Deze trainingsmodule bestaat uit een
10-weekse cyclus met trainingen van 75 minuten op de zondagochtend.
De focus ligt bij de Heracles Voetbalschool op
de persoonlijke voetbalontwikkeling van de
deelnemers. Bij de Heracles Voetbalschool
ontwikkel jij je skills onder begeleiding van gediplomeerde en enthousiaste trainers

Trainingsdata Heracles Voetbalschool en
Keepersschool najaar 2021
zondag 3, 10, 17 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28
november, 5 en 12 december 2021

Wat kunnen deelnemers verwachten?
- 10 trainingen van 75 minuten in het stadion
- Inclusief Heracles Voetbalschool tenue (shirt,
broek en sokken)
- Focus op persoonlijke voetbalontwikkeling
- Begeleiding van gekwalificeerde trainers

Naast een gevarieerd en uitdagend trainingsKom jij je als voetballer ontwikkelen bij Heprogramma ontvangen deelnemers een gaaf
racles?
Heracles Voetbalschool tenue! Wil jij je voetGa naar www.heracles.nl/voetbalschool en
bal skills verder ontwikkelen? Schrijf je (zoon/
schrijf je (zoon/dochter) in.
dochter) snel in via#wedoenditsamen
www.heracles.nl/voetbalschool

ZIJN

#wedoenditsamen
Elk kind heeft bescherming nodig.
Juist nu. War Child blijft
LAAT
kinderen steunen in oorlogsgebieden
en vluchtelingenkampen.
CORONA
Elk kind heeft bescherming nodig. Juist nu. War Child blijft
NIETGeen
HUNkind mag worden vergeten.
kinderen
steunen
oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen.
Help
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Geen
kind
mag
worden
vergeten. Help je mee?
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Ga naar www.warchild.nl
ZIJN Ga naar www.warchild.nl
#wedoenditsamen

