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Gemeentenieuws
Week 11 - 16 maart 2022

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

Oekraïne

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

Melding openbare ruimte
www.rijssen-holten.nl/melding

In verband met de gebeurtenissen in Oekraïne zijn mensen op de vlucht. Veel inwoners van Rijssen-Holten
willen helpen en we zien de eerste initiatieven ontstaan. Burgemeester Arco Hofland over de situatie:
“De gebeurtenissen in Oekraïne raken ons allemaal diep. De schrijnende beelden en nieuwsberichten die dagelijks
tot ons komen, houden ons sterk bezig. Naast medeleven en sympathie is er in Rijssen-Holten een grote bereidheid
om hulp te bieden op allerlei manieren. De hulp van onze inwoners op allerlei vlakken, van goederen tot en met
mogelijke opvangplekken, is hartverwarmend.” Wilt u helpen? Of bent u op zoek naar actuele informatie?
Op www.rijssen-holten.nl/oekraine vindt u een overzicht van de diverse informatie.
Melden particuliere opvang
Vangt u vluchtelingen op of bent u van plan dat te doen? We brengen in kaart welke tijdelijke woonruimte er
in onze gemeente beschikbaar is. We vragen u om via www.rijssen-holten.nl/oekraine de gegevens over uw
opvangsituatie door te geven. Alvast bedankt!

Makkelijk Melden app (iOS en Android)

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

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Geef uw mening over uw huis en wijk

De komende jaren willen we Plan Zuid en een deel
van De Delle mooier en beter maken. Zo kunnen
de huidige bewoners en volgende generaties hier
veilig en met plezier wonen. Maar voordat we
daarmee aan de slag gaan onderzoeken we hoe
we dat het beste kunnen doen. Bewoners van deze
wijken hebben daarom een brief van de gemeente
ontvangen met een vragenlijst om in te vullen.
Heeft u de vragenlijst niet ontvangen en woont u
wel in een Wijk van de Toekomst? Stuur dan een
mail naar wijkvandetoekomst@rijssen-holten.nl.

Vandaag stemmen voor
gemeenteraadsverkiezingen

Gaat u vandaag, woensdag 16 maart, stemmen
voor de gemeenteraad? Van 7.30 tot 21.00 uur
kunt u terecht bij een van de stembureaus. Wilt u
weten waar de stembureaus zijn? Deze en andere
verkiezingsinformatie vindt u op
www.rijssen-holten.nl/verkiezingen en op de extra
pagina in dit Gemeentenieuws.
Wilt u erbij zijn als de uitslagen binnenkomen?
Dan bent u vanavond van harte welkom in
het gemeentehuis. Om 22.00 uur begint de
uitslagenavond in de publiekshal (inloop vanaf
21.45 uur). Ook is het mogelijk om thuis de
uitslagen te volgen via
raad.rijssen-holten.nl/uitslagenavond.

Gratis training voor mantelzorgers uit
onze gemeente

Bent u mantelzorger, ervaart u stress en spanning
en wilt u leren omgaan met piekergedachten en
irritaties? Impluz biedt gratis trainingen aan voor
mantelzorgers. Een training kan voorkomen dat u
overbelast raakt.
Wanneer: Dinsdag 22-29 maart en 5-12 april
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: De Oude Plus in Rijssen
Meer informatie:
www.impluz.nl/trainingen-en-cursussen
Aanmelden: Via Evenmens; Mariet Velding:
(0548) 638 830 of mvelding@evenmens.nl

Officiële Bekendmakingen
Week 11 - 16 maart 2022

Algemeen

Alcoholwet

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.

Verleend

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
• Fazantenweg 4, het verbouwen van een woning
• Larenseweg 102, het plaatsen van 2 containers voor opslag
• Menumsweg ongenummerd (I 62), het bouwen van een vrijstaande woning
• Postweg 82, het vergroten en verduurzamen van de woning
Rijssen
• Bovenleiding 1, het verlengen van de verleende vergunning (1742-HZ_WABO-216836)
voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
• De Stroekeld 47, het plaatsen van een nieuwe schutting
• Enterstraat 96, het verbouwen van een woonhuis tot kleinschalig wonen met 24-uurs
zorgfunctie voor in totaal 6 bewoners
• Esstraat 65, het uitbreiden van de woning
• Pelmolenweg 2B, het bouwen van een woning
Verleend
Holten
• Handelsweg ongenummerd (H 1895), het plaatsen van een terreinafscheiding
• Winkelbergweg 14, het plaatsen van een tuinhuisje

Milieumelding
Holten
• Rijksweg A1 5, het toevoegen van een laadvoorziening voor elektrische voertuigen

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Rijssen
• Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Assist Verzuim Rijsserbergloop op
10 juni 2022
Verleend
Holten
• Motocrosscircuit 'De Zuurberg', het organiseren van motocrosswedstrijden op 16, 17 en
18 april 2022

Holten
• Langstraat 6, het bijschrijven van een leidinggevende alcoholvergunning Outdoors Holten

Incidentele festiviteit
Verleend
Rijssen
• Grotestraat 26, het organiseren van een Tiroler feestavond op 9 april 2022

Bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, Rood voor Rood, Velddijk ongenummerd’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Velddijk en de Raatakkerweg in
Holten. Dit plan maakt het planologisch mogelijk op basis van het Rood voor Rood-beleid een
woning toe te voegen.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022002-0301.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022002-/
NL.IMRO.1742.BPB2022002-0301/
U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 16 maart 2022 tot en met 27 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.

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
• Koninginnepage, bij de huisnummers 29 t/m 33 (woonrijpmaken):
vanaf 21-03-2022 t/m 08-04-2022
• Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan overweg):
op 25-04-2022, van 01.00 uur tot 05.00 uur
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):
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.

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

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

Iemand anders laten stemmen (volmacht)

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

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Zo geeft u iemand anders
toestemming om voor u te stemmen. Dit kunt u zelfs nog regelen op woensdag 16 maart!
Hoe dat werkt, leest u op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.

Veilig stemmen voor iedereen

Waar en wanneer kunt u stemmen
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

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 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. U bent natuurlijk
vrij om een mondkapje te dragen. Heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat iemand anders
stemmen namens u. Zo kan iedereen veilig stemmen.

Uitslagenavond 16 maart
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 publiekshal. 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/verkiezingsavond.
Definitieve vaststelling verkiezingsuitslag
De definitieve uitslag maken we bekend tijdens een zitting van het centraal stembureau in de
raadzaal van het gemeentehuis. Deze vindt plaats op maandag 21 maart om 10.00 uur.
U mag hierbij aanwezig zijn. Ook is de zitting digitaal te volgen via een livestream:
raad.rijssen-holten.nl/uitslagenavond.

Tip

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.
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Vermijd het ‘spitsuur’ bij de stembureaus: woensdag 16 maart tussen 16.00 - 19.00 uur.
Kies bij voorkeur een ander moment.

Balies Burgerzaken gesloten op donderdag 17 maart
De balies van Burgerzaken in het gemeentehuis en het Kulturhus Holten zijn gesloten
op donderdag 17 maart. De medewerkers zijn die dag druk met de afhandeling van de
gemeenteraadsverkiezingen.
Op vrijdag 18 maart is de balie in het gemeentehuis weer open van 8.00 - 12.00 uur.
Heeft u een spoedgeval?
Bijvoorbeeld een geboorte- of overlijdensaangifte of een spoedaanvraag voor een
reisdocument of rijbewijs? Dan kunt u donderdag 17 maart tot 12.00 uur bellen met de
receptie van het gemeentehuis via (0548) 854 854. Bij de balie Burgerzaken in Kulturhus
Holten staan we weer voor u klaar op donderdag 24 maart tussen 17.00 - 20.00 uur.
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