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

De gemeenteraadsverkiezingen
komen er aan!

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

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: dan zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. U komt toch ook stemmen? Aan deze verkiezingen doen mee: SGP,
ChristenUnie, CDA, Gemeentebelang Rijssen-Holten, VVD en GroenLinks/PvdA.
Op onze website hebben we alle informatie handig op een rijtje gezet, kijk maar eens op
www.rijssen-holten.nl/verkiezingen. Leest u liever niet van een schermpje? Blader dan even door naar de
extra pagina met verkiezingsinformatie in dit Gemeentenieuws.
Uitslagenavond bijwonen?
Op woensdagavond 16 maart om 21.00 uur sluiten de stembussen. Dat is het startsein voor het tellen en
verwerken van de stemmen. Vindt u het leuk om het binnenkomen van de uitslagen rechtstreeks te volgen?
Dan bent u die avond van harte welkom in het gemeentehuis. Vanaf 21.45 uur gaan de deuren open en rond
22.00 uur begint de uitslagenavond in de publiekshal.
We doen verslag van de uitslagen per stembureau. Ook komen de lijsttrekkers van de verschillende politieke
partijen aan het woord. Verwachte eindtijd is 1.30 uur. De uitslagen kunt u ook vanuit huis volgen via de
livestream op raad.rijssen-holten.nl/uitslagenavond.

www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl
(0548) 854 854

Melding openbare ruimte
www.rijssen-holten.nl/melding
Makkelijk Melden app (iOS en Android)

Volg ons ook op social media
/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Balie Burgerzaken 17 maart gesloten

Vanwege de drukte rondom de verkiezingen is
de balie Burgerzaken in Rijssen en Holten op
donderdag 17 maart 2022 overdag en ’s avonds
gesloten.
Het afhalen van documenten bij de receptie in het
gemeentehuis is wel mogelijk. Voor de aangifte van
een geboorte kunt u bellen met (0548) 854 835.
Kijk voor de actuele openingstijden op
www.rijssen-holten.nl/openingstijden.

Vroege rit buslijn 97 is terug

Vanaf 28 februari rijdt buslijn 97, HoltenHaaksbergen, weer een extra vroege rit. Deze rit
werd met ingang van de nieuwe dienstregeling op
12 december 2021 opgeheven. Omdat bleek dat
deze rit voor reizigers belangrijk was om op tijd
op hun bestemming te komen, is buslijn 97 weer
in de dienstregeling opgenomen. De eerste rit
richting Holten vertrekt voortaan uit Haaksbergen
in plaats van uit Goor. Daardoor ontstaat er een
extra reismogelijkheid. Kijk voor meer informatie
op www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Week van de Afvalhelden

Van 7 tot en met 13 maart is de jaarlijkse Week
van de Afvalhelden. Alle mensen die zich dagelijks
inzetten om afval in te zamelen, de buurt schoon te
houden, het bij te houden en het ingezamelde afval
te verwerken tot nieuwe grondstoffen, worden
deze week in het zonnetje gezet.
Helpt u mee?
Download het kleurplatenboek via
www.rijssen-holten.nl/baas, kies de mooiste
kleurplaat uit en print hem. Laat uw kinderen de
kleurplaat inkleuren en hang hem op een zichtbare
plek voor het raam, waar onze collega’s hem
kunnen zien. Dank u wel!
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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 de balie
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
• Dorpsstraat 60, 62 en 64, een wijziging op verleende vergunning 1742-HZ_WABO-192553
(nieuwbouw 3 woningen)
• Erve Wiegmannink 14, het realiseren van een stenen schuur met daaraan een houten
overkapping
• Koninginnepage 11, het bouwen van een vrijstaande woning
• Vianenweg 137, het uitbreiden van een woning
• Vrijheidslaan 24, het kappen van een boom
• Winkelbergweg 7, het kappen van een boom
• Winkelbergweg 23, het kappen van bomen
Rijssen
• Biesterij 2A, het bouwen van een woning met inwoning
• Graaf Ottostraat 1, het bouwen van een schuur
• Haarstraat, Grotestraat, Elsenerstraat en het Schild in Rijssen, het plaatsen van
reclameborden in het centrum
• Markeloseweg 81, het vernieuwen van het dak, uitbouwen van de bovenverdieping en het
plaatsen van zonnepanelen
• Morsweg 24, het plaatsen van een bovengrondse tank
• Roelf Bosmastraat 88, het plaatsen van een overkapping en schutting
• Voormalig RV-terrein ong. (B 9995), het bouwen van een woning
Verleend
Holten
• Canadastraat 47, het plaatsen van een dakkapel
• Deventerweg 73A, het bouwen van een vrijstaande woning
• Lichtenbergerweg , nabij nr. 15, het kappen van een boom
• Liezenweg 7A, het bouwen van een vrijstaande woning
• Oude Stationsweg 9, het bouwen van een opslagruimte c.q. machineberging t.b.v. het
agrarische bedrijf
• Pastoriestraat 8, het verbouwen van een halfvrijstaande woning
• Patrijzenweg 2, het kappen van bomen
• Rijssenseweg 6, het plaatsen van een stacaravan i.v.m. verbouwing van de woning
• Schutteweg/Dijkerhoekseweg (G 414), het uitvoeren van een boring en het plaatsen van
een stroomkast
• Vrijheidslaan 24, het kappen van een boom
Rijssen
• Markeloseweg 2A, het plaatsen van een dakkapel
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Fluitekruid 14, het plaatsen van een berging met overkapping

Sloopmeldingen
Rijssen
• Graaf Ottostraat 1, het slopen van een schuur
• Nieuwlandsweg 34, het verwijderen van asbest
• Oranjestraat 82, het verwijderen van asbest
• Rijssenseveld (M 276), het slopen van een stal en het verwijderen van asbest

Milieumelding
Holten
• Oude Deventerweg 47A, het veranderen van activiteiten

Holten
• Espelodijk 2, het organiseren van het Splosefeest op 10, 11 en 12 juni 2022
• Smidsbelt, het organiseren van de Avond4daagse van 30 mei t/m 2 juni 2022
• Sportterrein Vletgoor, het organiseren van een touwtrektoernooi NTB op 3 april 2022
Rijssen
• Holterstraatweg, Akkerdijk, Ligtenbergerdijk en Lichtenbergerweg, het organiseren van de
Marathon vierdaagse
• Opbroekweg 42, het organiseren van het NK Baan inlineskaten op 15 en 16 juli 2022
Verleend
Holten
• Beusebergerweg 37, het organiseren van de Zuurbergcross op 2 april 2022 (nieuwe datum)
• Buitengebied, het organiseren van de Enduro op 12 maart 2022
Rijssen
• Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Koningsspelen op 22 april 2022
• Oosterhofweg 49, het organiseren van de Ladies Park Run op 26 maart 2022

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, uitwerking kavel Hakkertsweg’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Hakkertsweg in Dijkerhoek.
Het plan maakt planologisch 1 vrijstaande woning mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.UPHW2021001-0301
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.UPHW2021001-/
NL.IMRO.1742.UPHW2021001-0301/
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, Hoogspanningsstation 110kV’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd aan de Bovenleiding 1 in Rijssen. Dit
plan maakt planologisch de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BP2021004-0302
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BP2021004-/
NL.IMRO.1742.BP2021004-0302/
U kunt de ontwerpbestemmingsplanpen vanaf 10 maart tot en met 20 april 2022 inzien
bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook
aanvullende juridische informatie.

Terinzagelegging ontwerpplan schoolomgeving In den Climtuin in Rijssen
De gemeente Rijssen-Holten is bezig met het uitwerken van een ontwerpplan voor de nieuwe
schoolomgeving voor de basisschool In den Climtuin in Rijssen. Wij zijn benieuwd naar uw
mening. Daarom ligt tot en met 25 maart 2022 het ontwerpplan met toelichting ter inzage.
Het ontwerpplan is te raadplegen via www.rijssen-holten.nl/schoolomgevingclimtuin.

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: Wang
Voorletters: F.
Geboortedatum: 25-09-1987
Adres: Enterstraat 7

.

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.
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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
• Koninginnepage, bij de huisnummers 29 t/m 33 (woonrijpmaken):
vanaf 21-03-2022 t/m 08-04-2022

Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): 22-03-2022 t/m 25-03-2022,
op elk van deze dagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur
• Molendijk Zuid, tussen Wierdensestraat en Stationsdwarsweg (vernieuwen trottoirs):
02-03-2022 t/m 23-03-2022
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022

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.

Nog 1 week en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Op wie stemt u?
14, 15 en 16 maart | www.rijssen-holten.nl/verkiezingen
Welke partijen doen mee aan de verkiezingen?

U kunt uw aanvraag voor een vervangende stempas op 3 manieren doen:
• ga naar www.rijssen-holten.nl/verkiezingen
• mail naar: burgerzaken@rijssen-holten.nl.
• maak een afspraak en bezoek de balie van Burgerzaken op het gemeentehuis

In de gemeente Rijssen-Holten kunt u stemmen op:
• CDA
• ChristenUnie
• Gemeentebelang Rijssen-Holten
• GroenLinks/PvdA
• SGP
• VVD

Iemand anders laten stemmen (volmacht)?
Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders
toestemming om voor u te stemmen. Hoe u dit regelt, kunt u lezen op
www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.

Waar en wanneer kunt u stemmen
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart kunt u stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.
Rijssen
• Gemeentehuis, Schild 1,
• Parkgebouw, Oosterhofweg 49
• De Ark, Arkeheem 2
Holten
• Kulturhus Holten, Smidsbelt 6

Veilig stemmen voor iedereen
Er geldt geen mondkapjesplicht in het stemlokaal. Ook is het niet meer verplicht om 1,5 meter
afstand te houden. Maar, u moet zich wel veilig voelen bij het kunnen stemmen. Daarom
richten we de stemlokalen zo in, dat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden als
ze dat willen. Een medewerker van het stembureau heet u welkom en kan uitleg geven.
Wie wil, is natuurlijk vrij om een mondkapje te dragen. Heeft u klachten, blijf dan thuis laat
iemand anders stemmen namens u. Zo kan iedereen veilig stemmen.

Uitslagenavond 16 maart

Op woensdag 16 maart kunt u stemmen van 7.30 tot 21.00 uur.
Rijssen
• Gemeentehuis, Schild 1
• Open Hof, Stationsdwarsweg 2
• Parkgebouw, Oosterhofweg 49
• Gebouw Schietvereniging Tubantia, Nieuwlandsweg 5
• Sion, Johannes Vermeerstraat
• Gymlokaal Welleweg, Graaf Adolfstraat 1 (niet-rolstoelvriendelijk)
• Willem-Alexanderschool, Koninginneweg 44A (tent op het veld bij de school)
• Voormalige obs De Salto, ingang Keizersdijk
• De Hoeksteen, Kroonnweide 2
• Sporthal de Stroekeld, Laan oud-Indiëgangers 1
• De Tabernakel, Veeneslagen 107
• De Ark, Arkeheem 2
Holten
• Kulturhus Holten, Smidsbelt 6
• Sporthal ’t Mossink, Keizersweg 22
• Kulturhus Dijkerhoek, Maatmansweg 1
• Gymlokaal Lageweg, Lageweg 6

Op woensdagavond 16 maart om 21.00 uur sluiten de stembussen. Dat is het startsein
voor het tellen en verwerken van de stemmen. Vanaf 21.45 uur gaan de deuren van het
gemeentehuis open. Om 22.00 uur begint de uitslagenavond in de grote hal. U bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn.
We doen verslag van de uitslagen van de stembureaus en de lijsttrekkers van de verschillende
politieke partijen komen aan het woord. De verwachte eindtijd is 1.30 uur. Volgt u de uitslag
liever vanuit huis? Dat kan via raad.rijssen-holten.nl/uitslagenavond.

Burgemeester roept jongeren op om te stemmen
Jongeren die nog niet vaak hebben gestemd - of dit jaar voor het eerst naar de stembus
mogen - krijgen een kaart thuisbezorgd. Hierin roept burgemeester Arco Hofland hen op
om te gaan stemmen. “De afgelopen tijd is nog eens extra duidelijk gebleken hoe belangrijk
democratie is en hoe belangrijk het is om in vrijheid te leven”, zegt de burgemeester.
Hij hoopt dat dat een extra reden is voor de jongeren om hun stem uit te brengen tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen.

Scan QR voor verkiezingsinformatie
Scan deze QR-code en kom rechtstreeks uit bij de verkiezingsinformatie op
onze website.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Bent u uw stempas kwijt of heeft u
deze niet ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Doe dit op tijd: vóór
vrijdag 11 maart 2022 17.00 uur.
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Tip
Vermijd het ‘spitsuur’ bij de stembureaus: woensdag 16 maart tussen
16.00 - 19.00 uur. Kies bij voorkeur een ander moment.
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