Woensdag 23 september 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 plaatsen van een dakkapel
Locatie: Struisgras 16 te Borne
Datum ontvangst: 10 september 2020
Het herontwikkelen van een kantoor-en
woonfunctie
Locatie: Hoofdstraat 43 te Zenderen
Datum ontvangst: 10 september 2020
Het plaatsen van een carport
Locatie: Klaproos 4 te Borne
Datum ontvangst: 13 september 2020
Het verbouwen van een pand tot een
kinderopvang
Locatie: Dunantstraat 16 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2020
Het plaatsen van 12 zonnepanelen
Locatie: Abraham ten Catestraat 23 te Borne
Datum ontvangst: 14 september 2020

INGETROKKEN AANVRAAG
Het aanleggen van een longeercirkel
Locatie: Hemmelhorst 10 te Borne
Datum ontvangst: 13 juli 2020
Datum intrekking: 12 september 2020

BESLUIT VERLENGING BESLISTERMIJN (REGULIER)
Het bouwen van een woning
Locatie: Veldovenweg 17 te Borne
Datum ontvangst: 16 juli 2020
Termijn verlenging: 6 weken
Het kappen van 2 eiken
Locatie: Dikkerslaan 1 te Borne
Datum ontvangst: 29 juli 2020
Termijn verlenging: 6 weken
Het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
en het aanleggen van 2 uitritten
Locatie: Scholtensoven
Datum ontvangst: 14 juli 2020
Termijn verlenging: 6 weken
Het uitbreiden van de woning
Locatie: Warande 27 te Borne
Datum ontvangst: 6 juli 2020
Termijn verlenging: 6 weken
Het uitbreiden en verbouwen van het
scoutinggebouw
Locatie: Twickelerblokweg 18 te Borne
Datum ontvangst: 17 juli 2020
Termijn verlenging: 6 weken

VERLEENDE VERGUNNINGEN (REGULIER)
Het plaatsen van dakkapellen
Locatie: Bruggemaat 24 te Borne
Datum verzending: 17 september 2020
Het vergroten van de woning
Locatie: Grotestraat 59 te Borne
Datum verzending: 17 september 2020
Het kappen van een boom
Locatie: Vingergras 3 te Borne
Datum verzending: 17 september 2020

OVERIGE MEDEDELINGEN
Geheimhouding van uw gegevens in de
basisregistratie personen
In de basisadministratie personen zijn de
persoonsgegevens opgenomen van alle
inwoners van de gemeente Borne. Uw
persoonsgegevens worden veelal automatisch
verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele
bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van hun wettelijke taken. De
verstrekking van uw persoonsgegevens aan deze
instellingen kunt u niet voorkomen, omdat deze
verplicht is voorgeschreven.
Voor de gegevensverstrekking aan de zogenaamde
verplichte derde (b.v. curator of een advocaat), kunt
u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. U
kunt uw aanvraag om geheimhouding aanvragen
via het digitale loket op www.borne.nl of aan
de Publieksbalie na overlegging van een geldig
legitimatiebewijs.

GEMEENTERAAD
RAADSVERGADERING dinsdag 29 september
2020
Op de agenda van de raadsvergadering van
dinsdag 29 september 2020 om 19:30 uur, staan,
onder voorbehoud, de volgende punten:
- Installatie raadslid de heer H.G. Vrielink onder
gelijktijdig ontslag dhr. R.P. Tip
- Benoeming dhr. Legdeur als commissielid CDA
- Wensen en bedenkingen concept RES-Twente
- Bijdrage Borne aan de regionale opgave voor
grootschalige duurzame opwek uit zon en wind
- Wensen en bedenkingen begrotingswijziging
OZJT
- Motie VN-verdrag rechten van mensen met een
handicap
Kijk voor de actuele agenda op www.borne.nl.
Klik onder ‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’
en vervolgens de link ‘vergaderingen van de
gemeenteraad’.

De vergaderingen vinden weer plaats in de
aangepaste raadzaal. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de vergadering niet bijwonen
op de publieke tribune. U kunt de vergadering
live volgen via de website www.borne.nl. Indien
u de vergadering via de website wilt volgen, klik
dan onder ‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’
en vervolgens de link ‘vergaderingen van de
gemeenteraad’.
Inspraak is mogelijk indien u zich vooraf aanmeldt
bij de griffie. U kunt uw verzoek indienen bij
griffie@borne.nl.
Als u meer wilt weten over de agenda, kunt u
contact opnemen met de griffier, Saskia Morsink
(s.morsink@borne.nl), tel.: (074) 26586785.

SERVICEBERICHTEN
Voorkom afkeur, scheid uw afval goed!
Afgelopen weken controleerde Twente Milieu in
enkele wijken in Borne de verpakkingencontainers
en groente-, fruit- en tuinafvalcontainers (gftcontainers) op vervuiling. De containers waarin
vervuiling werd aangetroffen, bijvoorbeeld door
restafval, werden niet geleegd. De eigenaren van
deze containers vonden op hun containerhanger
tips om het afval de volgende keer beter te
scheiden.
Inwoners van Borne scheiden afval steeds beter.
Toch bevatten de containers nog veel afval dat er
niet in thuis hoort. Dit zorgt ervoor dat het afval bij
de verwerker wordt afgekeurd en niet kan worden
hergebruikt. Dat is niet alleen slecht voor het
milieu, het kost ook veel geld.
Extra controle
Ook de komende weken wordt daarom
extra gecontroleerd op de inhoud van de
afvalcontainers. Wordt er afval in gevonden dat
er niet in thuishoort, dan leegt Twente Milieu de
container niet. Afval is grondstof voor nieuwe
producten, scheid uw afval daarom goed!
Weten wat er in welke container mag? Kijk op
www.twentemilieu.nl.

BUITEN BEHANDELING LATEN
Het kappen van 3 eiken
Locatie: Weerselosestraat 302 te Hertme
Datum verzending: 17 september 2020
Het renoveren en verhogen van een dak van het
bijgebouw
Locatie: Piet Heinstraat 35 te Borne
Datum verzending: 15 september 2020

Het bouwen van een woning
Locatie: Binnensingel 14 te Borne
Datum ontvangst: 15 september 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.

