Woensdag 13 oktober 2021

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

BORNE informeert
BEKENDMAKINGEN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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.

Ontvangen aanvragen (regulier)

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).

Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
en het aanleggen van 2 uitritten
Locatie: Burenweg (naast nr. 54) te Borne
Datum ontvangst: 6 oktober 2021

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.

Verleende vergunningen (regulier)

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.

Gemeente Borne
Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
maandag: 12.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 - 12.30 uur
woensdag: 13.00 - 16.30 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken via
T. 14 074 of online via www.borne.nl.

Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Tuinlaan 141 te Borne
Datum ontvangst: 28 september 2021
Het wijzigen van de brandcompartimentering
Locatie: Kavel 6 bedrijventerrein Veldkamp te Borne
Datum ontvangst: 29 september 2021

Het plaatsen van 2 dakkapellen (voorzijde en
achterzijde van de woning)
Locatie: Plutostraat 11 te Borne
Datum verzending: 6 oktober 2021
MILIEU
Melding activiteitenbesluit
Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
is een melding ingediend door:
• Ordelmans Techniek & Service B.V, Gildestraat 25
te Borne, voor de ontwikkeling en het produceren

van opmaat gemaakte oplossingen voor
de productielogistiek. Dit betreft vooral het
ontwerpen en de productie van transport- of
handelingssystemen.
• Knoefbouw, Industriestraat 8 te Borne, voor het
kadastraal splitsen van een perceel alsmede het
bouwen van een bedrijfshal voor de opslag van
bouwmaterialen op het vrijkomende perceel.
Tegen de melding is geen mogelijkheid van
bezwaar en/of beroep.

SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook
www.facebook.com/gemeenteborne/
om geïnformeerd te blijven.
Inloopspreekuur voor reizen met het OV
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen
meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de
OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren
op locatie. Tijdens deze inloopspreekuren krijgen
senioren uitleg over het reizen met trein en bus.
De OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn,
helpen u graag op weg!
Waar:		
		
Wanneer:
Hoe laat:

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men
ook gebruik blijven maken van het telefonisch
spreekuur via 038 – 303 70 10:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur
Voor meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
Gemeenteraad kiest voor inzet bladkorven
De gemeenteraad heeft op 5 oktober besloten
de bladkorven te blijven inzetten in de gemeente
Borne. Daardoor plaatst Twente Milieu, in
tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zo’n 90
bladkorven in de gemeente Borne in de week van
18 oktober. De bladkorven worden geplaatst op
plekken waar bladeren van gemeentelijke bomen
kunnen zorgen voor overlast op particulier terrein.
Gebruikmaken van de bladkorven? Houd
rekening met het volgende:
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren,
dus niet voor takken en andere vormen van (blad)
afval. Bij misbruik wordt de korf verwijderd.
In de week van 13 december worden ze verwijderd.
Vragen of meldingen over een bladkorf? Neem
contact op met Twente Milieu via 0900 - 85 20 111.

Kulturhus de Bijenkorf,
Markstraat 23, Borne
Donderdag 21 oktober 2021
14.00 - 15.30 uur

Wmo- en jeugdloket

Postadres:
Postbus 200, 7620 AE Borne
T: 14074
E: info@borne.nl
W: www.borne.nl
Twitter: @Gem_Borne
Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne/

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.

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

Bornse oplossing bij Brexitproblemen
BORNE - Sinds de Brexit zagen veel Nederlandse bedrijven een berg extra regelwerk op zich
afkomen. Erik Holland uit het Twentse Borne
juichte echter. De online ‘shop’ die hij had ontwikkeld voor de aanvraag van geautomatiseerd
douanedocumenten, was er klaar voor. Collega-bedrijven hebben inmiddels klantenstops;
zijn bedrijf Douanedocument.nl groeit juist
hard.

team doet dan nog handmatig een nacontrole,
zodat de aangifte altijd klopt. Hierdoor hebben
bedrijven bij een gewone exportzending al binnen een uur de juiste papieren.” En dat is heel
snel voor internationale handel. Extra prettige
bijkomstigheid? Dankzij de software lukt het om
veel meer bedrijven te helpen, terwijl veel douane-expediteurs door de Brexit-drukte een klantenstop kennen…

“Als je nu handel met Engeland drijft, loop je tegen veel douaneformaliteiten aan. Veel bedrijven
hebben daar geen ervaring mee en lopen hierin
vast”, begint Holland. Daarom liet hij een eigen
portaal ontwikkelen waar vooral exporterende
bedrijven zelf snel een digitale aanvraag indienen voor de juiste douanepapieren; zelfs voor de
oorsprongsdocumenten die ondernemers via de
Kamer van Koophandel moeten regelen.

Ook alle andere formaliteiten
Bijzonder is dat Douanedocument.nl ook de verdere douaneformaliteiten verzorgt voor import,
export en transit in Engeland. “Normaal doet de
koper dit, maar sinds de Brexit is dit vaak slecht
geregeld. Wij werken nu met een Engelse douaneagent die dit direct bij aankomst regelt; ook bij
verkoop vanuit Engeland naar Nederland. Net als
bij de software levert ook dat tijdwinst op bij de
export en import.”

Geautomatiseerd en snel
“Door het portaal wordt een douanedocument
aanvragen net zo eenvoudig als online een paar
schoenen bestellen”, stelt de eigenaar. ”De software vult alles voor de juiste papieren zelf in. Ons

Gratis portaal
Volgens Holland bestaan er wel softwarepakketten voor douanedocumenten. “Maar dan heb je
een jaarabonnement nodig; dat loont voor veel

Erik Holland levert online douanedocumenten vanaf de Oostermaat in Borne.
bedrijven niet. Daarnaast ontbreekt bij hen vaak
de douanekennis. Doe je iets fout, dan keuren
expediteurs je aanvraag af en ben je tijd kwijt. Bij
ons log je gewoon gratis online in en betaal je per
aanvraag. En we kijken eventueel live mee om te
assisteren als je er niet uit komt.” De aanpak slaat

aan, want het bedrijf zit flink in de lift. “In 2019
begon ik alleen, in 2020 kwam de eerste collega
en deze maand startte de vijfde al.” Allemaal met
dank aan de Britten. Welk land welke douanepapieren vraagt, staat op www.douanedocument.nl.

