Woensdag 25 november 2020

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.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvragen (regulier)
Het verbouwen van een woning
Locatie: Weerselosestraat 241 te Borne
Datum ontvangst: 12 november 2020
Het uitbouwen van de woning
Locatie: Struisgras 41 te Borne
Datum ontvangst: 12 november 2020

Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Lover 40 te Borne
Datum ontvangst: 13 november 2020

Het bouwen van een woning
Locatie: Watertorenerf 1 te Borne
Datum verzending: 18 november 2020

Het melden van brandveilig gebruik
Locatie: Grotestraat 167 te Borne
Datum ontvangst: 16 november 2020

Het bouwen van 16 woningen
Locatie: Kruisbes 2 t/m 16 en Lijsterbes 1 t/m 15 te
Borne
Datum verzending: 18 november 2020

Ingetrokken aanvraag
Het bouwen van een woning
Locatie: Hedeveldsdwarsweg 6 te Hertme
Datum ontvangst: 20 juli 2020
Datum intrekking: 11 november 2020
Het bouwen van een woning
Locatie: Hedeveldsdwarsweg 4 te Hertme
Datum ontvangst: 20 juli 2020
Datum intrekking: 11 november 2020

VERKEERSBESLUITEN
Er zijn 3 verkeersbesluiten genomen voor het
toewijzen van een parkeerplaats, uitsluitend
bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s:
- Nabij Woolderweg 13 te Borne
- Nabij Aalscheer 43 te Borne
- Nabij Sonnebeld 15 te Borne

OVERIGE MEDEDELINGEN

Verleende vergunningen (regulier)
Het kappen van 42 bomen
Locatie: Diverse locaties te Borne
Datum verzending: 13 november 2020
Het kappen van 1 boom
Locatie: Schaepmanstraat ter hoogte van de van
Heekgaarde te Borne
Datum verzending: 13 november 2020
Het bouwen van een erker
Locatie: Bosbes 4 te Borne
Datum verzending: 13 november 2020
Het plaatsen van een dakkapel
Locatie: Honingzoet 34 te Borne
Datum verzending: 13 november 2020
Het plaatsen van een overkapping
Locatie: Bornerbroeksestraat 87 te Borne
Datum verzending: 18 november 2020

(Aanvullend) Welstandsbeleid PV-installaties
met betrekking tot:
- Panden in beschermd dorpsgezicht Oud Borne
- Rijks- en gemeentelijke monumenten
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op grond van artikel 12a van
de Woningwet het ontwerp van het (aanvullende)
Welstandsbeleid voor PV-installaties, ter inzage ligt.
Het ontwerp van dit aanvullende welstandsbeleid
heeft betrekking op zonnepanelen en –collectoren
(PV-installaties) op panden in het beschermde
dorpsgezicht Oud Borne en op individuele
monumenten. Het doel van dit aanvullende beleid
is om de welstandstoetsing voor PV-installaties
in Oud Borne (en voor individuele monumenten
buiten Oud Borne) beter te kunnen motiveren en
om eigenaren van deze panden vooraf meer inzicht
te geven in de mogelijkheden en onmogelijkheden
ten aanzien van de plaatsing PV-installaties.

GEMEENTERAAD
Politiek Beraad 1 december 2020
Het Politiek Beraad van 1 december begint om
19.30 uur.
Op de agenda van het Politiek Beraad staan, onder
voorbehoud, de volgende punten:
- Onderwijshuisvesting Bornsche Maten
- Huisvesting gemeentehuis
- Belastingvoorstellen
- Financieel instrumentarium
- Budgetoverheveling
- Afhandeling motie Bornsche Maten, 3e fase en
intrekking aanwijzing ex art. 8 Wet voorkeursrecht
gemeenten buiten plangrens Bornsche Maten
- Monitor Twente Milieu 2019
Kijk voor de actuele agenda op www.borne.nl.
Klik onder ‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’
en vervolgens 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
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 u digitaal bij de vergadering in te spreken.
U krijgt dan na aanmelding via het bovenstaande
emailadres inloginstructies van de griffie.
Als u meer wilt weten over de agenda, kunt u
contact opnemen met de griffier, Saskia Morsink
(s.morsink@borne.nl).

SERVICEBERICHTEN

Het kappen van 3 bomen
Locatie: Lidwinaweg 23 te Borne
Datum verzending: 18 november 2020

Collecte
EHBO Borne collecteert van 18 tot en met 30
januari 2021.

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.

