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Gemeente Rijssen-Holten
Bezoekadres
Schild 1, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten

Enthousiaste
en milieubewuste
ambassadeurs
gezocht voor
GroenDoen

Openingstijden
Onze actuele openingstijden vindt u op
www.rijssen-holten.nl/openingstijden
Afspraak maken
Via afspraken.rijssen-holten.nl, de
informatiezuil in het gemeentehuis
of (0548) 854 854.

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.
GroenDoen is ontstaan na het proces windenergie van voorjaar 2021. De hoge urgentie werd gevoeld
en uitgesproken om alternatieve energiebronnen aan te boren, op zoek te gaan naar vormen van
energiebesparing en de CO2-uitstoot terug te dringen. De actiegroepen tegen de windmolens verenigden
zich deze zomer samen met de gemeente en maakten een Plan van Aanpak Energietransitie. Met de
communicatiecampagne GroenDoen willen we iedereen in Rijssen-Holten bewustmaken en bij het project
betrekken.
Ambassadeurs gezocht
Wie kunnen de boodschap beter overbrengen dan mensen uit Rijssen-Holten zelf? Daarom zijn wij op
zoek naar enthousiaste mensen die op een bepaald gebied actief ‘GroenDoen’. We zoeken milieubewuste
jongeren, ondernemers die kleine klimaatstappen zetten of zelfs energieneutraal werken, inwoners die al
jaren ‘GroenDoen’. Kortom, koplopers.
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.
Ben jij enthousiast geworden of wil je graag meer weten? Neem dan contact op met
communicatie@groendoenwij.nl.

Contact
www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl
(0548) 854 854
Meldlijn
www.rijssen-holten.nl/melding
Makkelijk Melden App (iOS en Android)
(0548) 854 856
Volg ons ook op social media
/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Vragen over Het Opbroek? Check onze
website www.rijssen-holten.nl/opbroek

Dat er flink wat huizen gebouwd worden op
Het Opbroek is natuurlijk fijn nieuws voor de
woningzoekenden. Misschien vraag je je af: Waar
komen die woningen precies? Moet ik dan denken
aan vrijstaande-, 2-onder-1-kap- of rijwoningen?
Gaat de verkoop via een makelaar of de gemeente?
We hebben veelgestelde vragen voor je op een rijtje
gezet.
Je vindt ze op www.rijssen-holten.nl/opbroek.
Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan naar
opbroek@rijssen-holten.nl. Ook kun je je via dit
mailadres aanmelden voor de nieuwsbrief.

Quiz over afval op social media

Meepraten over Wijk van de Toekomst

Op onze Instagrampagina kunt u meedoen met
zo’n quiz over afval(scheiding). U vindt de quiz
via het hoogtepunt ‘BAAS-quiz’ op ons profiel.
Na afloop van de quiz krijgt u ook nog een tip
over afval. Heeft u ook tips over afval(scheiding)?
Laat het ons dan vooral weten via onze
socialmediakanalen.

Benieuwd naar dit project en wat het voor u kan
betekenen? Kom dan naar de ‘Babbelbox’ op
vrijdag 11 februari vanaf 10.00 uur bij het Medisch
Centrum en vanaf 12.00 uur bij de
Johan Frisoschool.

Met onze afvalcampagne BAAS willen we onze
inwoners bewust maken van de verschillende
soorten afval en hoe deze gescheiden kunnen
worden. Dit doen we bijvoorbeeld met leuke
quizzen op onze socialmediakanalen.

Woont u in Plan Zuid of De Delle? U heeft dan
in januari een brief gekregen over Wijk van
de Toekomst. Samen met u willen we kansen
oppakken om het wonen aantrekkelijk te houden
voor de toekomst. Wij gaan graag met u in gesprek
om uw ideeën over uw woon- en leefomgeving te
horen.

Officiële Bekendmakingen
Week 6 - 9 februari 2022

Algemeen

Evenementenvergunningen

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.

Ingekomen

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
• Handelsweg 2, aanvraag omgevingsvergunning oprichting type C
• Handelsweg 9, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-204604 (uitbreiden
productielocatie)
• Kozakkenstraat 70, het plaatsen van een dubbelzijdige nok verhoging
• Langstraat 42, het kappen van een boom
• Noordenbergstraat 21, het plaatsen van een dakkapel
• Postweg 122, het aanleggen van een voedselbos
• Rutgersweg 2, het bouwen van een kapschuur
• Vletgaarsmaten ongenummerd (H 1935), het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
Rijssen
• Jan Oalbertspad E 1745, 1746 en 1758, het planten van boompjes
Verleend
Holten
• Burgemeester van der Borchstraat 37, het kappen van bomen
• Dijkerhoekseweg 5, het herbouwen van een schuur
• Handelsweg 9, het herinrichten van de 2e verdiepingsvloer
• Postweg 120, het kappen van een boom
Rijssen
• Graaf Ottostraat 177A, het aanbouwen van een erker
• Jan ter Horststraat 8, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een dakkapel
Buiten behandeling gesteld
Holten
• Geskesdijk 28A, het vervangen en verduurzamen van het dak
• Markeloseweg 15, het plaatsen van zonnepanelen achter de woning
• Reilinksweg 47, het veranderen van de voor- en zijgevel
Verlenging beslistermijn
Holten
• Schutteweg/Dijkerhoekseweg (G 414), het uitvoeren van een boring en het plaatsen van
een stroomkast

Sloopmeldingen

Rijssen
• Gebied rond de Oosterhof in Rijssen, het organiseren van de Oranjedagen op
22 t/m 24 en 27 april 2022
• Oosterhofweg, het organiseren van het After Summer Festival
• Oosterhofweg 49, het organiseren van Koningsdag 2022

Bestemmingsplannen
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Rijssen, Jutestraat - Morsweg’
Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Jutestraat en de Morsweg
in Rijssen. Het plan maakt planologisch een bedrijfshal mogelijk.
Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1742.BPRB2021002-0402
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://
ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRB2021002-/
NL.IMRO.1742.BPRB2021002-0402/
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Schietbaanweg 11’
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Schietbaanweg 11 in Rijssen. Het plan
maakt planologisch het vergroten van de woning naar 600 m2 en de bijgebouwen naar
600 m2, middels de rood-voor-roodregeling, mogelijk.
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2020005-0401.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2020005-/
NL.IMRO.1742.BPB2020005-0401/
U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen vanaf 10 februari 2022 tot en met 24 maart
2022 inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier
vindt u ook aanvullende juridische informatie.
Terinzagelegging ontwerpplan duurzaam veilig inrichten Keizersweg en Vrijheidslaan in
Holten
De gemeente Rijssen-Holten is bezig met het uitwerken van een ontwerpplan voor 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.

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.rijssen-holten.nl/wegafsluitingen.
Holten
• Geen afsluitingen
Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): 07-02-2022 t/m 23-03-2022

Rijssen
• Enterstraat 9A, het verwijderen van asbest
• Fahrenheitstraat 8, het slopen van het pand

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.

