Woensdag 6 januari 2021

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Borne moet sommige aanvragen,
meldingen en besluiten publiceren. De publicaties
staan 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. In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus kunnen er voorlopig geen afspraken
worden gemaakt om ter inzage gelegde stukken in te
zien. In plaats daarvan kunt u een mail sturen naar
info@borne.nl met de naam van het document dat u
wilt inzien. U ontvangt dan van ons een pdf van het
door u opgevraagde document.
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 in
deze krant. Deze pagina is ook te vinden op
www.deweekvanborne.nl/deweekvanborne/
gemeentenieuws.

Het bouwen van een woning
Locatie: plan Hesseler, kavel 1 te Borne
Datum ontvangst: 21 december 2020
Het kappen van 2 bomen
Locatie: Beerninksweg 34 te Borne
Datum ontvangst: 22 december 2020
Het bouwen van een woning en het aanleggen
van een uitrit
Locatie: Blauwebes, kavel 3 te Borne
Datum ontvangst: 22 december 2020
Het bouwen van 22 woningen
Locatie: Bornsche Maten, Hofstede te Borne
Datum ontvangst: 23 december 2020
Het uitbreiden van de woning
Locatie: Zijdestraat 34 te Borne
Datum ontvangst: 23 december 2020
Het bouwen van een woning en het veranderen
van de uitrit
Locatie: Oude Postweg 2 te Hertme
Datum ontvangst: 23 december 2020
Het uitbreiden van de woning
Locatie: Warande 9 te Borne
Datum ontvangst: 23 december 2020
Het uitbreiden van de woning en het aanleggen
van een uitrit
Locatie: Woolderweg 123 te Borne
Datum ontvangst: 24 december 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het uitbreiden van de showroom
Locatie: Zwartkotteweg 4 te Hertme
Datum ontvangst: 18 december 2020
Het plaatsen van een kap op een bijgebouw
Locatie: Hoftendiek 6 te Hertme
Datum ontvangst: 20 december 2020

Het bouwen van dubbele bewoning en het
aanleggen van een uitrit
Locatie: Snoek 4 en 6 te Borne
Datum ontvangst: 29 december 2020
Het bouwen van 12 appartementen
Locatie: Grotestraat 104 te Borne
Datum ontvangst: 30 december 2020

SERVICEBERICHTEN

Ingetrokken aanvragen
Het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Hoofdstraat 54 te Zenderen
Datum ontvangst: 17 december 2020
Datum intrekking: 17 december 2020

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

Het plaatsen van dakramen op een
monumentaal pand
Locatie: Hertmerweg 31 te Hertme
Datum ontvangst: 21 oktober 2020
Datum intrekking: 19 november 2020

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties
uw gegevens. Het gaat om gegevens van burgers,
bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus
belangrijk dat al die gegevens kloppen. Staat er
toch een fout in een registratie? Dan moet deze
snel worden hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten
in Overheidsregistraties kan hierbij helpen.
Wie een fout wil laten corrigeren meldt dit bij de
organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet,
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke
organisatie iemand moet zijn. Daarom is er vanaf
nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
(MFO). Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst
voor Identiteitsgegegevens (RvIG).
Informatie over het MFO is te vinden op
rvig.nl/mfo.

Het plaatsen van zonnepanelen
Locatie: Ennekerdijk 12 te Borne
Datum ontvangst: 7 december 2020
Datum intrekking: 16 december 2020

Verleende vergunningen (regulier)
Het bouwen van een berging/schuur
Locatie: Hertmerweg 31 te Hertme
Datum verzending: 24 december 2020
Het slopen van diverse binnenwanden met een
dragende functie
Locatie: Hertmerweg 26 te Hertme
Datum verzending: 24 december 2020
Het verbouwen van een pand tot kinderopvang
Locatie: Dunantstraat 16 te Borne
Datum verzending: 28 december 2020
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Tuinlaan 157 te Borne
Datum verzending: 30 december 2020

Buiten behandeling laten (regulier)

Kinderopvangtoeslagaffaire: bent u benadeeld
of in de problemen geraakt?
De Belastingdienst heeft fouten gemaakt met
de kinderopvangtoeslag. Bent u hierdoor in de
problemen geraakt en woont u in Borne? Neem
dan contact met ons op via tel. (074) 2658 544 op
werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. De gemeente
kan u wellicht helpen.
U kunt ook bellen met de Belastingdienst (het
Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag)
via tel. 0800-23 58 358 (maandag t/m donderdag
van 8.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 - 17.00
uur). Meer informatie hierover vindt u op onze
website www.borne.nl.

Het verbouwen van een pand naar woning met
inwoning
Locatie: De Bleek 1a te Borne
Datum verzending: 15 december 2020

Informatie over het coronavirus
Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om snelle uitbreiding van het virus te voorkomen
en de gevolgen te beperken.
Op www.borne.nl/nieuws/coronavirus delen we praktische informatie over de gevolgen van de maatregelen voor Borne.
Bij nieuwe informatie wordt deze pagina geactualiseerd.

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 t/m vrijdag
van 8.30 - 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.

