
BEKENDMAKINGEN

Gemeente Borne moet sommige aanvragen, 
meldingen en besluiten publiceren. De publicaties 
staan in het digitale gemeenteblad of in de digitale 
Staatscourant op  
www.offi  cielebekendmakingen.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 kunt u na de publicatie (met 
bijlagen) opvragen bij de gemeente Borne door een 
mail te 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.offi  cielebekendmakingen.nl.
Als service informeert de gemeente Borne u in deze 
krant. Deze pagina is ook te vinden op 
www.deweekvanborne.nl/deweekvanborne/
gemeentenieuws.

VERKEER

Bereikbaarheid evenementen Openluchttheater
Op 2, 3 en 4 september zijn er muziekevenementen 
in het Openluchttheater in Hertme. In verband 
met werkzaamheden aan de Weerselosestraat is 
Hertme deze periode voor het autoverkeer alleen 
via omleidingen te bereiken. Bezoekers van de 
evenementen worden verzocht hier rekening mee 
te houden. De organisatie plaatst extra borden 
met de tekst ‘Openluchttheater volg H’ en zet 
verkeersregelaars in om de verkeersstromen in 
goede banen leiden. Ondanks deze maatregelen is 
de oproep toch vooral om op de fi ets te komen. De 
fi etspaden langs de Weerselosestraat/Hertmerweg 
kunnen gewoon gebruikt worden. 

          GEMEENTERAAD

Politiek beraad 6 september 2022
Het politiek beraad van 6 september 2022 begint 
om 19.30 uur.

Op de agenda van het politiek beraad staan, onder 
voorbehoud, de volgende punten:
-Vaststelling bestemmingsplan Algemene 
herziening Borne, Hertme, Zenderen, Schoolstr. 2.
-Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 
Borne, herziening Braamhaarsstraat 2 - 2b.
-Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Borne 2022.
-Wensen en bedenkingen organisatieplan en 
meerjarenbegroting sportbedrijf.
-Verzoek onttrekking aan het openbaar verkeer 
gedeelte van de openbare weg achter woning 
Woolderweg 125 alsmede delegatie aan het 
college van de bevoegdheid om te beslissen 
omtrent het onttrekken van (gedeelten van) wegen 
aan het openbaar verkeer.

BORNE informeert
Wekelijkse informatierubriek van 
de gemeente Bornewoensdag 31 augustus 2022

Kijk voor de actuele agenda op www.borne.nl. 
Klik onder ‘meest gezocht’ op ‘gemeenteraad’ 
en vervolgens op de link  ‘vergaderingen van de 
gemeenteraad’.

Als u meer wilt weten over de agenda, kunt 
u contact opnemen met de griffi  er, Maarten 
Hollander (m.hollander@borne.nl).

 SERVICEBERICHTEN

Wijziging telefoonnummer GBTwente
Vanaf 31 augustus heeft GBTwente een nieuw 
algemeen telefoonnummer: 088 – 64 64 800. 
Zo kan GBTwente u beter helpen met uw vragen 
over gemeentelijke belastingen. In gemeente 
Borne blijft GBTwente ook nog bereikbaar via 
telefoonnummer 14074.

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.

Postadres:  
Postbus 200, 7620 AE Borne 

T: 14074 
E: info@borne.nl 
W: www.borne.nl 
Twitter: @Gem_Borne 
Facebook: www.facebook.com/gemeenteborne 

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

Wmo- en jeugdloket 
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.


