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

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.

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
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Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Gemeentenieuws
Week 8 - 23 februari 2022

Live-uitzending 

2 maart 19:30 uur

groendoenwij.nl

Coronavaccinatie

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over coronavaccinatie? 
Of wilt u een prik zonder afspraak?

Kom dan op de onderstaande datum naar onze tijdelijke priklocatie en 
informatiepunt aan de Stationsstraat 4, 7451 BH in Holten.

Kijk voor meer informatie op www.ggdtwente.nl of 
neem contact op met de corona-informatielijn van 
GGD Twente: (053) 487 68 40, toets 1.

Woensdag 2 tot en met vrijdag 4 maart van 12.00 - 18.30 uur
Zaterdag 5 maart van 10.00 - 16.30 uur

Wanneer?

Nieuwe website gemeente
Vanaf 10 februari is er een nieuwe gemeentelijke 
website. Het resultaat kunt u 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 vindt u op de website 
informatie over het college en de raad. De website 
is ook toegankelijk voor mensen met een visuele 
of andere beperking. 

Nieuwsgierig naar de website? Neem een kijkje op 
www.rijssen-holten.nl. 

Vraag subsidie aan vóór 1 april 2022
Elk jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen 
bij de gemeente (algemene subsidieverordening 
gemeente Rijssen-Holten). Jeugdledensubsidie en 
Subsidie stimulering vrijetijdsbesteding kunt u tot 
vrijdag 1 april 2022 aanvragen. Aanvragen voor 
deze subsidies die wij te laat ontvangen nemen wij 
niet meer in behandeling.

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen met 
eHerkenning! Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag 
deze dan zo snel mogelijk aan via 
www.eherkenning.nl en houd rekening met 
extra tijd daarvoor. Meer informatie en het 
aanvraagformulier vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/subsidies. 

Ondersteuning voor coronaschade 
in 2021
Cultuur-, sport- of overige verenigingen of 
organisaties in Rijssen-Holten kunnen een 
beroep doen op het Actieplan corona met lokale 
maatregelen. U kunt nog tot en met 31 maart 
ondersteuning aanvragen voor coronaschade 2021. 
Organisaties die voor 2021 een garantstelling 
hebben ontvangen moeten ook binnen deze termijn 
een aanvraag indienen. 

Vraag budget aan voor 1 april
Kijk voor meer informatie op 
www.rijssen-holten.nl/ondersteuningsbudget. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jan ten 
Berge via j.tenberge@rijssen-holten.nl of 
06 4219 6497.



Officiële Bekendmakingen
Week 8 - 23 februari 2022

Algemeen

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. 

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
• Bijvanksweg, nabij nr. 1A , het kappen van bomen
• Canadastraat 47, het plaatsen van een dakkapel
• Deventerweg 82, het kappen van een boom
• Dorperdijk 6, het herstellen van het achterhuis
• Langstraat 6, het plaatsen van 4 nieuwe accommodaties
• Lichtenbergerweg , nabij nr. 15, het kappen van een boom
• Molenbelterweg 17, de realisatie van een bijgebouw
• Pastoriestraat 8, het verbouwen van de half vrijstaande woning
• Rijssenseweg 6, het plaatsen van een stacaravan i.v.m. verbouwing van de woning
• Vianenweg 219, het vernieuwen van een schuur
• Winkelbergweg 14, het plaatsen van een tuinhuisje

Rijssen
• Keizersdijk 25, het kappen van bomen
• Oude Goorseweg 2, het bouwen van een schuur met overkapping

Verleend

Holten
• Kozakkenstraat 70, het plaatsen van een dubbelzijdige nokverhoging
• Langstraat 42, het kappen van bomen
• Meester Bosweg 5 , het kappen van bomen
• Noordenbergstraat 21, het plaatsen van een dakkapel
• Okkenbroekseweg (G 354), nabij nr. 2, het kappen van bomen
• Postweg 82, het kappen van bomen

Rijssen
• Geskesdijk 29, het kappen van een boom
• Keizersdijk 25, het kappen van bomen
• Koekoeksbloem 8, het verbouwen van de buitenkant van de woning

Verlenging beslistermijn

Rijssen
• Butaanstraat A 1778 in Rijssen, beperkte milieutoets (OBM)

Buiten behandeling

Rijssen
• Elsenerveldweg/Kapbergweg , het organiseren van een paasvuur De Borkeld op 
 17 april 2022

Sloopmelding

Holten
• Dorperdijk 6, het slopen van de voormalige varkenshouderij

Milieumelding

Holten
• Landuwerweg, nabij nummer 17 , het vervangen van het gasstation en het vernieuwen van  
 de installatie

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
• Deventerweg 85, het organiseren van de School- en Volksfeesten Dijkerhoek van 
 24 t/m 26 juni 2022

Rijssen
• Elsenerveldweg/Kapbergweg, het organiseren van een paasvuur op 17 april 2022

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood-voor-rood, Fliermatenweg 2’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Fliermatenweg en de 
Lambooysweg in Holten. Dit plan maakt planologisch de toevoeging van 2 woningen middels 
de rood-voor-roodregeling mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2021003-0301 
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2021003-/
NL.IMRO.1742.BPB2021003-0301/

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 februari 2022 tot en met 6 april 2022 inzien 
bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook 
aanvullende juridische informatie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan risicobronnen in de vorm van opslagtank’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door het gehele gemeentelijk 
grondgebied. Dit plan verankert planologisch regels ten aanzien van het realiseren van 
risicobronnen in de vorm van opslagtanks voor ruimteverwarming.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BP2022001-0301.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BP2022001-/
NL.IMRO.1742.BP2022001-0301/. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 februari 2022 tot en met 6 april 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 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/vrijheidslaankeizersweg.

Adres gezocht

Onderstaande persoon is verhuisd, maar heeft dit niet doorgegeven aan de gemeente. Zijn dit 
uw gegevens? Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835. 

Naam: Bušs
Voorletters: A.  
Geboortedatum: 19-12-1982  
Adres: Wattstraat 11 
  
Tegelijk met deze publicatie verstuurt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres. 

Waarom plaatsen wij deze oproep?
Wanneer wij binnen 4 weken na deze publicatie geen nieuwe adresgegevens ontvangen, 
wordt deze persoon uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Betrokkene kan 
dan niet meer bij de gemeente terecht voor een nieuw reisdocument, rijbewijs of andere 
voorzieningen. 

Heeft u informatie over deze persoon?
Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835 of burgerzaken@rijssen-holten.nl. 

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.



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
• Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan overweg): op 07-03-2022, 
 van 01.00 uur tot 05.00 uur

Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): op 22-03-2022, 23-03-2022, 
 24-03-2022 en 25-03-2022, op elk van deze dagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de   
 Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 23-03-2022
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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.



www.rijssen-holten.nl/verkiezingen
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Nog 3 weken en dan zijn
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op wie stemt u?


