Woensdag 29 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.

Het aanleggen van een uitrit
Locatie: Oude Hengeloseweg 36
Datum ontvangst: 16 september 2021

Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Locatie: Burenweg 22 te Borne
Datum verzending: 23 september 2021

Het plaatsen van een poort
Locatie: Erve Wieldijk 4 te Borne
Datum ontvangst: 20 september 2021

Het bouwen van een woning
Locatie: Oude Hengeloseweg 30b te Borne
Datum verzending: 23 september 2021

Het uitbreiden van het bedrijf
Locatie: Gildestraat 6 te Borne
Datum ontvangst: 20 september 2021

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 wijzigen van de brandcompartimentering
van de bestaande kelder
Locatie: Hosbekkeweg 1 te Borne
Datum ontvangst: 9 maart 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.

Ingetrokken aanvraag

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.

Besluit verlenging beslistermijn

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 uitloop
Locatie: Hedeveldsweg 14 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2021
Het plaatsen van zuilen met toegangspoorten
Locatie: Hedeveldsweg 14 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2021

Het plaatsen van een berging
Locatie: Bornerbroeksestraat 14 te Borne
Datum ontvangst: 18 juli 2021
Datum intrekking: 14 september 2021

Het bouwen van een bedrijfspand en het
aanleggen van een uitrit
Locatie: Vormerij (kavel 29) te Borne
Datum ontvangst: 28 juli 2021
Termijn verlenging: 6 weken
Uiterste beslisdatum: 3 november 2021

Verleende vergunningen (regulier)
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Blauwgras 62 te Borne
Datum verzending: 20 september 2021
Het wijzigen van de gevel
Locatie: Hoefblad 10 te Borne
Datum verzending: 22 september 2021

GEMEENTERAAD
Raadsvergadering 5 oktober 2021
De raadsvergadering van 5 oktober 2021 begint
om 19.30 uur.
Op de agenda van de raadsvergadering staan,
onder voorbehoud, de volgende punten:
• Vaststellen Verordening maatschappelijke
participatie gemeente Borne 2021
• Instemmen met het procesvoorstel voor het
beschikbaar stellen van coronamiddelen
• Bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening
Bloksteegweg 1
• Wensen en bedenkingen inzake de concept
leverings- en verwerkingsovereenkomst Twence
• Vaststellen van de visie sociaal domein 2021
Kijk voor de actuele agenda op www.borne.nl.
Klik onder ‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’
en vervolgens op de link ‘vergaderingen van de
gemeenteraad’.
Vanwege de coronamaatregelen kunt u de
vergadering niet bijwonen. U kunt de vergadering
live volgen via de website www.borne.nl. Klik onder
‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’ en vervolgens
op de link ‘vergaderingen van de gemeenteraad’.
Inspraak gaat nu ook anders. U heeft twee opties.
U kunt uw bijdrage schriftelijk indienen bij de
griffie via emailadres griffie@borne.nl. Uw bijdrage
wordt aan de vergaderstukken toegevoegd. Deze
verschijnt dus ook op internet. Een tweede optie is
om digitaal bij de vergadering in te spreken.
U krijgt dan na aanmelding via het bovenstaande
emailadres inloginstructies van de griffie.
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Het aanleggen van twee karresporen
Locatie: Hedeveldsweg 14 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2021

Het uitbreiden van het Thomashuis
Locatie: Zenderensestraat 3 te Zenderen
Datum verzending: 22 september 2021
Het plaatsen van een dakkapel en het
uitbouwen van de woning
Locatie: Ververstraat 2 te Borne
Datum verzending: 23 september 2021

Als u meer wilt weten over de agenda, kunt u
contact opnemen met de griffier, Saskia Morsink
(s.morsink@borne.nl).

SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op twitter
@gem_borne om geïnformeerd te blijven.
Let op: Geen inzet bladkorven
Vanaf dit jaar plaatst de gemeente Borne geen
bladkorven meer. Uit kostenoverwegingen is
ervoor gekozen om de bladeren zoveel mogelijk
op te halen tijdens de veegrondes. Er worden
geen bladkorven meer neergezet of leeggemaakt.
Regelmatig werd geconstateerd dat de bladkorven
misbruikt werden waarbij tuinafval in de
bladkorven werden gestort. Dit in combinatie met
de kostenoverweging heeft de gemeente Borne
doen besluiten te stoppen met het inzetten van
bladkorven.
Alternatieven bij veel snoei- of bladafval
Inwoners met veel snoei- of bladafval hebben de
mogelijkheid voor het aanvragen van een extra
gratis gft container via Twente Milieu. Daarnaast is
er ook de mogelijkheid om tuinafval gratis weg te
brengen naar het Milieupark aan de Wegtersweg 9
in Hengelo.
Kom naar het Kinderboekenweekfeest op
woensdag 6 oktober!
De Kinderboekenweek wordt woensdag 6 oktober
afgetrapt met een heus feest voor alle kinderen uit
de gemeente Borne. Kom tussen 14.30 tot 16.30
uur naar de bibliotheek in het Kulturhus voor het
Kinderboekenweekfeest!
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar
‘Worden wat je wil’. Tijdens het Kinderboekenfeest
kunnen kinderen dan ook kennismaken met
verschillende beroepen. Wat doet de brandweer
bijvoorbeeld precies? En hoe schrijft een dichter
zijn gedichten? Ook is burgemeester Jan Pierik
aanwezig om te vertellen over zijn werk als
burgemeester en kunnen de kinderen meekijken
(en mee-eten!) bij een echte pannenkoekenbakker.
Een leerzaam uitje dus, met gratis toegang! Meer
weten? www.bibliotheekborne.nl.

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/

#wedoenditsamen

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.

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
jeinmee?
Geen kind mag worden vergeten. Help je mee?
VOLGENDE
OORLOG
Ga naar www.warchild.nl
ZIJN Ga naar www.warchild.nl

