Woensdag 22 december 2021

Wekelijkse informatierubriek van
de gemeente Borne

Gemeente Borne wenst u
prettige feestdagen!

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.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het uitbreiden van de woning met overkapping
Locatie: Erve Timmerman 14 te Zenderen
Datum ontvangst: 7 december 2021
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Tuinlaan 173 te Borne
Datum ontvangst: 9 december 2021
Het uitbouwen van de woning
Locatie: Aster 2 te Borne
Datum ontvangst: 9 december 2021
Het plaatsen van een overkapping
Locatie: Letterveldweg 58 te Borne
Datum ontvangst: 10 december 2021
Het aanpassen van de gevel
Locatie: Akelei 5 te Borne
Datum ontvangst: 11 december 2021
Het uitbreiden van de woning
Locatie: Kerkedennen 57 te Borne
Datum ontvangst: 14 december 2021
MILIEU
Besluit lozen buiten inrichtingen
• Er is een melding ingediend voor het aanleggen
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten
een inrichting aan de Blauwebes 10 in Borne.
In verband met de verscherpte 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 versie van het door u opgevraagde
document.
Bezwaar is niet mogelijk.

OVERIGE MEDEDELINGEN
Besluit aanwijzen stemlokalen
Burgemeester en wethouders van Borne hebben
op grond van de Kieswet de stemlokalen

Gemeente Borne
Rheineplein 1, 7622 DG Borne
Openingstijden publieksbalie (op afspraak)
maandag: 12.30 - 17.00 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.

aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart 2022. Daarnaast zijn het gemeentehuis
en wijkgebouw De Letterbak aangewezen als earlyvoting stembureau.
Besluit Watertakenplan Borne 2022-2026
Op 16 november 2021 heeft de gemeenteraad
het Watertakenplan Borne 2022-2026 vastgesteld.
Naast de uitwerking van de zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater gaat
in het plan veel aandacht uit naar het klimaat.
Vanuit het ‘Deltaplan ruimtelijke adaptatie’ ligt er
landelijk een opgave om voor 2050 de omgeving
klimaatbestendig ingericht te hebben (meer
informatie over DPRA op
www.groenblauwtwente.nl). Leden van het be
staande platform BornePanel konden dit voorjaar
hun mening geven over bepaalde klimaatdoelstellingen. De resultaten en bevindingen zijn verwerkt
in de wateropgaven van het Watertakenplan.

SERVICEBERICHTEN
Kijk ook op www.borne.nl en volg ons op
Twitter @gem_borne en Facebook
www.facebook.com/gemeenteborne
om geïnformeerd te blijven.
Aangepaste dienstregeling buurtbus
In verband met de huidige coronamaatregelen
rijden de buurtbussen Borne en WeerseloOotmarsum met ingang van maandag 27
december 2021 tot nader bericht op maandag tot
en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.
Aangepaste regels carbidschieten
Nu er een landelijk vuurwerkverbod is afgekondigd
voor de komende jaarwisseling, en opnieuw de
druk op de zorg door onder meer de coronacrisis
hoog oploopt, gelden er (onder voorbehoud van
instemming van de gemeenteraad op 21 december
2021, na drukken van deze krant) in de gemeente
Borne ook aanvullende regels voor carbidschieten.
De Algemene Plaatselijke Verordening wordt
aangepast op de volgende punten:
• Het schieten van carbid is alleen toegestaan in
daglicht op 31 december van 10.00 tot 16.00 uur.
• Er geldt een meldingsplicht waarin de melder
vóór vrijdag 24 december aangeeft onder welke
omstandigheden geschoten gaat worden én
dat de melder zich conformeert aan de Covid-19
regels. De melding kan gedaan worden via
www.borne.nl/carbidschieten.
• Het schieten van carbid is alleen toegestaan
buiten de bebouwde kom.
Heeft u in deze coronatijd hulp nodig? Trek aan
de bel!
Door de coronacrisis is de druk op de zorg
groot. Omdat het niet lukt om overal reguliere

hulp te bieden, kunnen zorgorganisaties alleen
doen wat écht nodig is. Dat kan betekenen dat
ondersteuning die inwoners nu thuis ontvangen,
anders is dan normaal. Zo kan het zijn dat een deel
van de zorg of ondersteuning wordt uitgesteld of
dat er minder uren zorg thuis wordt verleend.

over piekert; op de momenten dat u zich alleen
voelt of juist blij bent. Bellen met De Luisterlijn
kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de
week, het hele jaar door. De hulp is vrijblijvend en
anoniem. Bel 088 0767 000 voor een luisterend
oor. Meer informatie www.deluisterlijn.nl.

Het is belangrijk dat we oog en oor voor elkaar
hebben en houden, juist in deze tijd. Kunt u met
uw hulpvraag niet terecht bij iemand in uw directe
omgeving? Aarzel dan niet om contact op te
nemen met onderstaande instanties. Dit kan en
mag over van alles zijn. Schroom u vooral niet,
want in Borne, Hertme en Zenderen staat niemand
alleen!

Help elkaar waar het kan!
Naast hulp van bovenstaande instanties, kan
iedereen z’n steentje bijdragen. Is er iemand in uw
omgeving de u kunt helpen? Bied dat vooral aan!
Doe bijvoorbeeld boodschappen of kook een extra
maaltijd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we
een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar
het kan. Ook kunt u zich melden als beschikbare
vrijwilliger bij Wijkracht Borne of SIZ. Samen
kunnen we dit aan!

• Wijkracht Borne
Of het nu gaat om relatieproblemen,
opvoedvragen, hulp bij de administratie, advies
CoronaHulpBorne
over gezond oud worden; de medewerkers
Op Facebook is de groep CoronaHulpBorne
van Wijkracht Borne staan voor u klaar. Het
aangemaakt, waarin inwoners van de gemeente
team bestaat uit verschillende deskundige
Borne spontaan hulp aan elkaar aanbieden en
medewerkers en vrijwilligers. Wijkracht Borne is
waarop inwoners om hulp kunnen vragen. Kijk op
telefonisch bereikbaar op werkdagen van
Facebook op CoronaHulpBorne.
8.30 tot 17.00 uur via (088) 945 5722 of via
borne@wijkracht.nl. Meer informatie:
Boostervaccinatie? Maak online een afspraak
www.wijkrachtborne.nl.
Mensen geboren in 1962 of eerder, die minimaal
• Mantelzorg
3 maanden geleden de laatste vaccinatie
Behoefte aan een professioneel luisterend oor,
hebben gehad of besmet zijn geweest met het
advies of informatie? Steunpunt Mantelzorg
coronavirus, kunnen een afspraak maken voor de
mag er bij verpakkingen?
Borne van SIZ (Stichting Informele Zorg) Wat
Twente
boostervaccinatie. Het maken van een afspraak kan
is er voor alle mantelzorgers in Borne, Hertme en
via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
Drinkpak | Waxinelichtcupjes | Plastic vleesbakje
Zenderen via (085) 773 1720 of via
info@siztwente.nl.
Komt u er niet uit? Vraag dan iemand uit uw
Spuitbus | Piepschuim | Kapotte kerstballen
Meer informatie: www.siztwente.nl.
omgeving om te helpen. Is er niemand die u kan
• Veilig Thuis
helpen? Dan staan de medewerkers van Wijkracht
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk
Borne voor u klaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00
geweld en kindermishandeling kunnen voor
uur via (088) 945 5722 of via borne@wijkracht.nl.
advies en meldingen op werkdagen van Wat
09.00mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?
uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker
Omikron-variant
Jus, bakvet (gestold)
| Schillen, snijresten is
| Botjes,
graten
van Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Het
De boostervaccinatie
een extra
prik die helpt
telefoonnummer 0800-2000 is 24 uur per dag, 7
om de bescherming tegen het coronavirus hoog
Frituurvet, olie | te
As,houden.
kolen | Theezakjes,
koffiepads
dagen in de week bereikbaar. Ook anoniem.
Door de snelle
verspreiding van de
• Gemeente Borne
Omikron-variant, is het van groot belang dat
Weet u niet goed bij wie u en waar u terecht kunt?
iedereen die gevaccineerd is, een boostervaccinatie
Bel dan gerust met de gemeente, het sociaal
neemt. Want door een boostervaccinatie werken
domein is op werkdagen bereikbaar via Wat mag er bijde
papier?
vaccins beter tegen besmetting met de
074 – 265 8500.
omikronvariant en ziekenhuisopname door de
Wat
mag
er bij verpakkingen?
• Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
Twente
Cadeaupapier | Reclamefolder
| Kartonnen doos
omikronvariant.
mag
er bij verpakkingen?
Maakt u zich zorgen om iemand?Wat
Denkt
u dat
deze persoon psychische hulp nodig
heeft?
Drinkpak
| Neem
Waxinelichtcupjes
|| Plastic
vleesbakje
Maaltijdbox
| Cadeaufolie
Papieren
zak
met vet
Via (sociale)
media
wordt
iedereen op basis
dan contact op met het MeldpuntDrinkpak
Zorgwekkend
| Waxinelichtcupjes
| Plastic vleesbakje
van geboortejaar
opgeroepen voor de
Gedrag Twente van maandag tot en met vrijdag
De oproep gaat van oud naar
Spuitbus | Piepschuimboostervaccinatie.
| Kapotte kerstballen
van 8.30 tot 17.00 uur via 053 487Spuitbus
6969. Het
Mensen
van 60 jaar en ouder kunnen al
| Piepschuimjong.
| Kapotte
kerstballen
meldpunt onderzoekt of en welke hulp er
nodig
Wat
mag er bijonline
glas? een afspraak maken voor de boosterprik. U
is. Buiten kantoortijden kan een melding worden
kunt de extra prik 3 maanden na uw laatste
gedaan via www.ggdtwente.nl.
coronabesmetting krijgen.
Champagnefles |vaccinatie
Parfumfles of
| Conservenpotje
Is er sprake van een gevaarlijke situatie?
Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?
Bel dan 112.
Wat mag
er bij groente-,
fruiten
Kijk voor
informatie
over het coronavirus en
Drinkglazen
| Koffiekopenmeer
schotel
|tuinafval/etensresten?
Ovenschaal
• De Luisterlijn
vaccineren
op
www.rijksoverheid.nl.
Jus, bakvet (gestold) | Schillen, snijresten | Botjes, graten
Praten lucht op. Wanneer u pijn heeft
of ergens
Jus, bakvet
(gestold) | Schillen, snijresten | Botjes, graten

WELK AFVAL WAAR
WELK AFVAL WAAR
TIJDENS
DE FEESTDAGEN
WELKTIJDENS
AFVAL WAAR
TIJDENS DE FEESTDAGEN
DE FEESTDAGEN
Wat mag er bij verpakkingen?
Wat mag er bij verpakkingen?

WELK AFVAL WAAR
TIJDENS DE FEESTDAGEN

WELK AFVAL WAAR
WELK AFVAL WAAR
TIJDENS DE FEESTDAGEN
TIJDENS DE FEESTDAGEN

Frituurvet, olie | As, kolen | Theezakjes, koffiepads
Weten in welke bak het wel hoort?
Frituurvet, olie | As, kolen | Theezakjes,
koffiepads

Scan de QR-code of kijk op
www.twentemilieu.nl/welkafvalwaar

Wat mag er bij papier?
Wat mag er bij papier?

Drinkpak | Waxinelichtcupjes | Plastic vleesbakje
Drinkpak | Waxinelichtcupjes | Plastic vleesbakje

Cadeaupapier | Reclamefolder | Kartonnen doos
Cadeaupapier | Reclamefolder | Kartonnen doos

Spuitbus | Piepschuim | Kapotte kerstballen
Spuitbus | Piepschuim | Kapotte kerstballen

Maaltijdbox | Cadeaufolie | Papieren zak met vet
Maaltijdbox | Cadeaufolie | Papieren zak met vet

Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?
Wat mag er bij groente-, fruit- en tuinafval/etensresten?

Wat mag er bij glas?
Wat mag er bij glas?

Jus, bakvet (gestold) | Schillen, snijresten | Botjes, graten
Jus, bakvet (gestold) | Schillen, snijresten | Botjes, graten

Champagnefles | Parfumfles | Conservenpotje
Champagnefles | Parfumfles | Conservenpotje

Frituurvet, olie | As, kolen | Theezakjes, koffiepads
Frituurvet, olie | As, kolen | Theezakjes, koffiepads

Drinkglazen | Koffiekop- en schotel | Ovenschaal
Drinkglazen | Koffiekop- en schotel | Ovenschaal

Postadres:
Postbus
200, 7620 AE Borne
Wat mag er bij
papier?
Wat mag er bij papier?

T: 14074
CadeaupapierE:| info@borne.nl
Reclamefolder | Kartonnen doos
Cadeaupapier | Reclamefolder | Kartonnen doos
W: www.borne.nl
@Gem_Borne
Maaltijdbox | Twitter:
Cadeaufolie
| Papieren zak met vet
Maaltijdbox | Facebook:
Cadeaufolie
| Papieren zak met vet
www.facebook.com/gemeenteborne/

Calamiteitendienst Twente Milieu
(bij storingen en gevaarlijke situaties buiten kantooruren):

Wat mag er bij
glas?
T: 088-0530250
Wat mag er bij glas?

Wmo- en jeugdloket
De medewerkers van het Wmo-en
jeugdloket
zijn
van
maandag
Weten in
welke bak
het
wel
hoort? tot en
met donderdag tussen 08.30
en de
12.30
uur en
vrijdag
van 08.30 tot
Weten
inQR-code
welke
bak
het
wel hoort?
Scan
ofopkijk
op
17.00 uur bereikbaar op (074)
2658
500.
Scan
de
QR-code
of
kijk
op
www.twentemilieu.nl/welkafvalwaar
Mailen kan naar wmo-jeugd@borne.nl.
www.twentemilieu.nl/welkafvalwaar

