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Schild 1, Rijssen
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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

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

Gemeentenieuws
Week 12 - 23 maart 2022

Burgemeester Arco Hofland is onder de indruk van de inzet van de samenleving voor de 
vluchtelingen. Op veel scholen worden hulpacties georganiseerd. Kinderen zamelen goederen en 
geld in voor leeftijdsgenootjes uit Oekraïne. Er zijn bedrijven die transport ter beschikking stellen 
om ingezamelde goederen naar vluchtelingenkampen in Polen te brengen.

Ook voor de vluchtelingen die naar Rijssen-Holten komen, wordt veel gedaan. Medewerkers van de 
Kringloop en ViaVie Welzijn zetten alles op alles om leegstaande woningen bewoonbaar te maken. Ook zijn 
er mensen die vluchtelingen thuis opvangen. Burgemeester Hofland: “Het is hartverwarmend om te zien hoe 
iedereen zijn steentje bijdraagt en hoe sommige mensen hun hart en huis openstellen voor mensen in nood.” 

Crisisnoodopvang
De gemeente heeft sporthal De Stroekeld in Rijssen beschikbaar gesteld voor crisisnoodopvang. Als de 
stroom vluchtelingen sterk toeneemt, kunnen hier tijdelijk mensen worden opgevangen tot er elders 
onderdak beschikbaar is. Of dat ook daadwerkelijk nodig zal zijn, is moeilijk in te schatten. 

Kijk voor meer informatie over Oekraïne op www.rijssen-holten.nl/oekraine.

Oekraïne
 “Hartverwarmend 
hoe iedereen zijn 
steentje bijdraagt”

Corona: regels worden adviezen
Met ingang van 23 maart gelden er in Nederland 
bijna geen verplichte coronaregels meer. Wat 
waren we daaraan toe! Wel gelden er nog steeds 
adviezen om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan: laat je testen bij klachten en ga 
in quarantaine als je besmet bent. Ook blijven 
hygiënemaatregelen verstandig zodat het virus 
zich minder snel kan verspreiden.

“In onze gemeente zijn de besmettingscijfers hoog  
ruim 19.000 inwoners zijn besmet met het virus 
over de afgelopen twee jaren, vooral  in het laatste 
kwartaal zien we een extreme stijging, het virus is 
niet weg”, aldus burgemeester Arco Hofland. “Het 
is belangrijk dat we de adviezen serieus nemen. 
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om elkaar te beschermen.” 

Zaterdag 26 maart gratis compost
Als dank voor het scheiden van uw groente-, fruit- 
en tuinafval kunt u op zaterdag 26 maart gratis 
compost ophalen bij de afvalbrengpunten in onze 
gemeente. Per huishouden kunt u 1 zak krijgen op 
vertoon van uw afvalpas. 

Tijdens de Landelijke Compostdag delen 
gemeenten, Twente Milieu en Twence al jaren gratis 
compost uit in de Twentse gemeenten. De jaarlijkse 
actie is een begrip geworden: inwoners kijken uit 
naar de gratis compost. Het is een bedankje voor 
het goed gescheiden aanleveren van het gft/gfe-
afval. Want alleen daardoor kunnen we goede 
compost maken.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Vorige week vonden de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 plaats. Veel inwoners wisten de weg naar het 
stembureau te vinden. De opkomst in de gemeente 
Rijssen-Holten was met 69,35% iets lager dan 
4 jaar geleden, maar gezien de lage landelijke 
opkomst een goede score. 

Het gemeentelijk centraal stembureau heeft op 
maandag 21 maart de definitieve uitslag van de 
verkiezingen vastgesteld. Op maandag 28 maart 
treden de zittende gemeenteraadsleden af en op 
woensdag 30 maart volgt de benoeming van de 
nieuwe leden van de gemeenteraad. Een overzicht 
van de uitslag op partij- en kandidaatsniveau vindt 
u op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.



Officiële Bekendmakingen
Week 12 - 23 maart 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 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.

Bestuur

De gemeenteraad vergadert op maandag 28 maart 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de volgende raadsvoorstellen:
• Vaststellen rechtmatigheid verkiezingsuitslag
• Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe raadsleden 
• Afscheid aftredende raadsleden

De gemeenteraad vergadert op woensdag 30 maart 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere:
• Beëdiging nieuwe raadsleden

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. 
Voor meer informatie over het bezoeken van deze vergaderingen kunt u contact opnemen 
met de griffie via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Beusebergerweg 37, het organiseren van een crossloop
• Fazantenweg 8, het kappen van bomen
• Kenemansstraat 31 en 33, het bouwen van een carport
• Pasmansweg G 584, het bouwen en ontsteken van paasvuur Espelo
• Russendijk I 711, het bouwen en ontsteken van paasvuur Beuseberg

Rijssen
• Oude Markeloseweg 3, het bouwen van een recreatiewoning
• Pelmolenweg 12 B, het plaatsen van een zadeldakkap op de garage
• Putter 14, het bouwen van een dakkapel

Verleend

Holten
• Beumersteeg, naast nummer 8 (H 1149), het bouwen van het paasvuur Dijkerhoek
• Buitengebied, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening inzake de Enduro op 
 12 maart 2022
• Constructieweg 2 01 tot en met 2 25, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw
• Dorpsstraat 60, 62 en 64, het bouwen van 3 geschakelde woningen (het betreft een
 wijziging op de vergunningen met nummers 1742-HZ_WABO-192553 en 1742-HZ_  
 WABO-219337)
• Larenseweg 102D, het bouwen van een tijdelijke Albert Heijnwinkel en het kappen van  bomen
• Oosterveldsweg 4 (H 1631), het bouwen van een bedrijfswoning
• Reilinksweg 8A, het maken van een carport en een dakopbouw aan en op de bestaande   
 garage
• Van Holtenserf 27, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

Rijssen
• Pastinaak 18, het bouwen van een carport
• Wijnand Zeeuwstraat 68, het bouwen van een aanbouw

Buiten behandeling gelaten

Rijssen
• Fahrenheitstraat 2, het vervangen van een spandoek door een LED-scherm
• Nieuwenhuisstraat 52, het bouwen van een tuinhuis

Verlenging beslistermijn

Holten
• Beusebergerweg 3 001-004 en 3 101-103, nieuwbouw woongebouw met 7 appartementen

Rijssen
• Grutto 8, het plaatsen van een rieten dak
• Laan oud-Indiëgangers 1, het bouwen van een berging

Sloopmeldingen

Holten
• Dijkerhoekseweg 12, het verwijderen van asbest
• Kozakkenstraat 66, het verwijderen van asbest

Rijssen
• Graaf Ottostraat 102, het verwijderen van asbest
• Oosterhofweg B 8731, het verwijderen van asbest
• Wierdensestraat 44, het slopen van het pand

Milieumelding

Holten
• Larenseweg I 1664, een tijdelijke Albert Hein supermarkt

Alcoholwet

Verleend

Holten 
• Aalpolsweg/Markeloseweg , een ontheffing Alcoholwet tijdens de wedstrijd   
 ‘Schutterskoning van Holten’ op 11 juni 2022
• Dorpsstraat 18c, het overnemen van de Kelder Klasse

Rijssen
• Enterstraat 20, het verlengen van het gebruik van het tijdelijke terras

APV

Verleend

Holten
• Dorpsstraat 16, het realiseren van een terrasuitbreiding
• Op en rond de Holterberg, het organiseren van een wandeling voor mantelzorgers en het   
 plaatsen van een poffertjeskraam op 26 maart 2022

Rijssen
• Holterstraatweg, het intrekken van een standplaatsvergunning

Bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Opbroekweg, toevoegen 3 woningen’ 
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Opbroekweg in Rijssen. Het 
plan maakt planologisch 3 vrijstaande woningen mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2021003-0301
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2021003-/
NL.IMRO.1742.BPRW2021003-0301/
U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 24 maart 2022 tot en met 4 mei 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
• Keizersweg, tussen Dorpsstraat en Gaardenstraat (rioleringswerkzaamheden): op 25-03-2022
• 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
• Haarstraat, bij aansluiting met Huttenwal (rioleringswerkzaamheden): 23-03-2022 t/m 
 24-03-2022
• 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.


