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Gemeente Rijssen-Holten
Bezoekadres
Schild 1, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten
Openingstijden
Onze actuele openingstijden vindt u op
www.rijssen-holten.nl/openingstijden

Nieuwe website
gemeente
Rijssen-Holten

Afspraak maken
Via afspraken.rijssen-holten.nl, de
informatiezuil in het gemeentehuis
of (0548) 854 854.
Contact
www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl

De gemeente Rijssen-Holten heeft vanaf 10 februari een nieuwe website. Het resultaat is te bekijken
via www.rijssen-holten.nl. Op de website is onder andere informatie te vinden over het digitale
portaal Mijn Rijssen-Holten, een afspraak maken en gemeentelijke producten, zoals het aanvragen
van een paspoort. Daarnaast is informatie te vinden over het college en de raad.

(0548) 854 854
Meldlijn
www.rijssen-holten.nl/melding
Makkelijk Melden App (iOS en Android)

Wethouder Bert Tijhof is blij met de komst van de nieuwe website: “De nieuwe website is klaar, het is
een plaatje geworden! Met deze website is Rijssen-Holten weer helemaal bij de tijd en kunnen we onze
digitale dienstverlening goed bereikbaar maken voor mensen met visuele of andere beperkingen. Ook
is de zoekfunctie geoptimaliseerd. Hierdoor is informatie zoeken voor de websitebezoeker makkelijker
geworden.”

(0548) 854 856
Volg ons ook op social media

De website blijft in beweging
De nieuwe website blijft in beweging, omdat we blijven werken aan verbeteringen. Zo worden binnenkort
inwoners gevraagd om de website te testen. We vinden het belangrijk dat de website voor iedereen digital
toegankelijk is. Daarom blijven we hier continu aan werken. Daarnaast blijven we het gebruik van de
website onderzoeken, zodat deze eenvoudig kan worden aangepast naar de behoeften van de bezoekers.
Daarnaast kan iedereen via de feedbacktool laten weten wat de ervaring is van het websitebezoek.

/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

U ontvangt post voor de
gemeenteraadsverkiezing

Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor
de leden van de gemeenteraad. Ook kunt u al op
maandag 14 maart of dinsdag 15 maart uw stem
uitbrengen. Om te kunnen stemmen krijgt u post.
Stempas en kandidatenlijst
PostNL bezorgt uw stempas in de week van
maandag 14 tot en met zaterdag 26 februari.
Als u op 1 maart nog geen stempas heeft
ontvangen, neem dan contact met ons op via
burgerzaken@rijssen-holten.nl. De kandidatenlijst
ontvangt u uiterlijk zaterdag 12 maart.
Kijk voor meer informatie op
www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.

Datalek online meldingen openbare ruimte

Ambassadeurs gezocht voor GroenDoen

Wij doen onze uiterste best om goed met
persoonsgegevens om te gaan, maar helaas gaat
het wel eens mis. Heeft u vragen over het datalek?
Neem dan contact op met Maaike van Bennekom,
functionaris gegevensbescherming,
via (0548) 854 651 of
m.vanbennekom@rijssen-holten.nl.

Wil jij ambassadeur worden?
Dan interviewen we je graag en maken we
professionele foto’s. Ook kunnen we een filmpje
met je maken. Of misschien vind je het leuk om
aanwezig te zijn bij een bijeenkomst? Wil je je
aanmelden of graag meer weten? Neem dan
contact op met communicatie@groendoenwij.nl.

Kort geleden heeft een inwoner een fout ontdekt
op onze oude website. In een overzichtskaartje bij
meldingen over de openbare ruimte waren korte
tijd op een beperkte manier persoonsgegevens te
zien. We hebben het kaartje meteen verwijderd.
De inwoners om wie het gaat hebben inmiddels
een brief ontvangen.

De gemeente zoekt enthousiaste ambassadeurs
voor het project GroenDoen. Met GroenDoen zet de
gemeente samen met inwoners de verduurzaming
van Rijssen-Holten op de kaart. Passend bij de
ondernemende cultuur komt er een geheel eigen
aanpak. En van deze aanpak kun jij het gezicht
worden.

Officiële Bekendmakingen
Week 7 - 16 februari 2022

Algemeen

Sloopmeldingen

Hieronder vindt u een korte samenvatting van alle vergunningen, (ontwerp)besluiten, plannen,
meldingen en dergelijke. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen vindt u in het digitale
Gemeenteblad via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Holten
• Kolweg 72, het verwijderen van asbest
• Kroepinsweg 6, het slopen van het dak van een schuur
• Oranjestraat 17, het verwijderen van asbest
• Van Holtenserf 27, het gedeeltelijk slopen van de woning

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik
te maken van de mogelijkheid om gepubliceerde stukken digitaal in te zien. Heeft u hier
vragen over of is digitaal inzien voor u niet mogelijk? Neem dan contact op met het loket
Ruimte via (0548) 854 837 of ruimte@rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met u naar de
mogelijkheden. Actuele informatie over het coronavirus vindt u op
www.rijssen-holten.nl/corona.

Omgevingsvergunningen
Ingekomen
Holten
• Kroepinsweg 6, het vervangen van het rieten dak van een schuur door dakpannen
• Larenseweg, nabij 87A, Het Landweerd nabij 69, en Larenseweg-Dorperdijk,
het kappen van bomen
• Larenseweg I 1664, het bouwen van een tijdelijke Albert Heijnwinkel en het kappen
van bomen
• Liezenweg ongenummerd I 1884 en I 1885, het bouwen van een vrijstaande woning
• Meester Bosweg 5, het kappen van dode bomen
• Molenbelterweg A 1895, het aanleggen van een wijngaard
• Okkenbroekseweg (G 354), nabij nummer 2, het kappen van bomen
• Postweg 82, het kappen van bomen
• Reilinksweg 8A, het maken van een carport en een dakbouw aan en op de bestaande
garage
• Schreursweg 8, het plaatsen van zonnepanelen
• Van Holtenserf 27, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de
woning
Rijssen
• De Ronde Maat 34, het plaatsen van een terrasoverkapping
• Drostendijk nabij M 60 en Drostendijk nabij nr. 4, het kappen van bomen
• Geskesdijk 29, het kappen van een boom
• Oosterhofweg nabij nr. 51, Enterstraat, nabij nr. 30 en Oude Morsweg, nabij nr. 26,
het kappen van bomen
• Plaagslagen 2, uitbreiding van de showroom en het magazijn

Rijssen
• Welleweg 9, het verwijderen van asbest

Melding lozen buiten inrichting
Holten
• Larenseweg I 1664, melding lozing buiten inrichting i.v.m. tijdelijke Albert Heijn

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Holten
• Beuseberg, het organiseren van een veteranen regelmatigheidswedstrijd op 1 mei 2022
• Canadese Begraafplaats, het aanvragen van een evenementenvergunning voor de
herdenking op de Canadese Begraafplaats op 4 mei 2022
Rijssen en Holten
• Gemeente Rijssen-Holten, het organiseren van de Ronde van Overijssel op 7 mei 2022
Verleend
Rijssen
• Gemeente Rijssen-Holten, een collectevergunning voor Muskathlon van 1 t/m 7 mei 2022
in Rijssen

APV
Verleend
Rijssen
• Hendrik Jan van Opstallstraat, het intrekken van de standplaatsvergunning

Verleend

Terinzagelegging ontwerpplan duurzaam veilig inrichten Keizersweg en
Vrijheidslaan in Holten

Holten
• De Visscher 9, het verbouwen van de woning
• Schapendijk 1a, verbouwen van de bestaande deel van de boerderij tot woning
• Vianenweg 227 en 226C, het kappen van bomen, het plaatsen van een hekwerk en het
aanbrengen van semi verharding t.b.v. de berijdbaarheid van de brandgang

De gemeente Rijssen-Holten is bezig met het uitwerken van een ontwerpplan voor het
duurzaam veilig inrichten van een gedeelte van de Keizersweg en de Vrijheidslaan in Holten.
Wij zijn benieuwd naar uw mening. Daarom ligt het ontwerpplan met toelichting tot en met
vrijdag 4 maart 2022 ter inzage. Kijk voor meer informatie op
www.rijssen-holten.nl/projecten.

Rijssen
• Geskesdijk 31 (M 234), het bouwen van een woning
• Haarstraat 47, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-219780 (het aanbrengen
van gevelreclame en het plaatsen van een automatische toegangsdeur)
• Jacob Reviusstraat 50, het plaatsen van erkers
• Molenbeekpark 30, het plaatsen van een erfafscheiding
• Spinnerstraat F 7126, het plaatsen van een opslagloods voor materieel
• Stationsdwarsweg 49, het vervangen van de achterdeur en tuindeuren monumentaal pand
• Watermolen / hoek Boomkamp (F 7068), het plaatsen van het brandweermonument

Wegafsluitingen
Vanwege werkzaamheden zijn of worden de volgende weggedeelten voor het verkeer
afgesloten in de vermelde periode. Een afsluiting kan langer duren als dat voor de
werkzaamheden nodig is. Kijk voor meer informatie over de wegafsluitingen op www.rijssenholten.nl/wegafsluitingen.
Holten
• Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan overweg): op 07-03-2022, van
01.00 uur tot 05.00 uur
Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 23-03-2022

U vindt de officiële publicaties van de gemeente Rijssen-Holten in het online Gemeenteblad via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De informatie op deze pagina is
onder voorbehoud van eventuele fouten en kan daarom afwijken van de online informatie. Aan de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen.

