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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.

Pilot met microzuivering riool in
buitengebied

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

De gemeente Rijssen-Holten is gestart met een pilot (proef) van rioolzuivering op microniveau.
In het buitengebied van Holten staat een microzuiveringsinstallatie die op locatie huishoudelijk
afvalwater van 1 huishouden zuivert. Het water is direct te lozen in de bodem of op
oppervlaktewater. De bewoner van de pilotlocatie slaat het water op in een oude put,
om in de zomer te gebruiken voor de tuin.

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

De keuze om de pilot hier te plaatsen is vanwege de ligging en locatie van de bestaande riolering. Het aanleggen van een
nieuwe pompput met persleiding is namelijk erg kostbaar.

Lagere onderhoudskosten van microzuivering

Volg ons ook op social media

Volgens wethouder Jan Aanstoot biedt het mogelijk kansen voor de toekomst: “De toegepaste techniek is vooruitstrevend en
de resultaten houden we de komende 2 jaar scherp in de gaten. Als de pilot succesvol is, biedt dit de gemeente mogelijkheden
om moeilijk bereikbare locaties toch van riolering te voorzien. Het systeem is in tegenstelling tot de traditionele systemen
simpel en eenvoudig en daardoor goedkoper en makkelijker in onderhoud. Bij lagere onderhoudskosten profiteren andere
inwoners van onze gemeente dus ook.”

/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten

De microzuivering is geleverd door Innoclair Nederland uit Holten. Innoclair Nederland is leverancier van een reeks compacte en
efficiënt werkende micro-zuiveringen die het huishoudelijk afvalwater decentraal zuiveren. Deze slim ontworpen micro-zuiveringen
biedt het antwoord op de actuele en dringende vraag naar effectieve zuivering van huishoudelijk afvalwater op het perceel zelf.

@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Campagne ‘NIET/WEL lekker in je vel’

In de gemeente Rijssen-Holten wordt de komende
weken de campagne ‘NIET/WEL lekker in je vel’
gevoerd. Deze campagne gaat over hoe je zelf
aandacht kan besteden aan je mentale gezondheid.
De campagne biedt de komende weken informatie
via flyers, sociale media (#nietwellekkerinjevel) én 3
‘workouts’ waaraan de inwoners van de gemeente
kosteloos kunnen deelnemen. Op www.impluz.nl/
cursussen vindt u meer informatie en kunt u zich
aanmelden.
De campagne is een samenwerking van de stichting
Impluz en de gemeente Rijssen-Holten. Kijk voor
het uitgebreide bericht op www.rijssen-holten.nl/
lekkerinjevel.

Afsluiting Toeristenweg in de
zomerperiode

De Toeristenweg over de Sallandse Heuvelrug, van
Holten naar Nijverdal, is dagelijks geopend van 9.00
tot 21.00 uur. Buiten deze tijden is de Toeristenweg
afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Dit
geldt in de zomerperiode vanaf 16 maart tot en met
1 november. De afsluiting van de Toeristenweg is
ingesteld om de dieren op de Sallandse Heuvelrug
de nodige rust te gunnen om ’s nachts en in de
schemering hun kostje bij elkaar te scharrelen.
Meer informatie over de bereikbaarheid van de
Sallandse Heuvelrug vindt u op
www.sallandseheuvelrug.nl onder bereikbaarheid
en parkeren.

Vragen over Oekraïense vluchtelingen?

De gemeente krijgt veel vragen over de situatie
in Oekraïne en over de vluchtelingen die in onze
gemeente verblijven. De meest gestelde vragen
hebben wij op een rijtje gezet. Heeft u een vraag over
Oekraïne? Kijk dan eerst op www.rijssen-holten.nl/
oekraine of u het antwoord daar kunt vinden.
Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u contact
met ons opnemen via oekraine@rijssen-holten.nl.
Oekraïense vluchtelingen kunnen voor informatie
in hun eigen taal terecht op de landelijke website
refugeehelp.com. Ook krijgen ze informatie in hun
eigen taal als ze zich inschrijven bij de gemeente.

Officiële Bekendmakingen
Week 13 - 30 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.

Omgevingsvergunningen
Ingekomen
Holten
• Fazantenweg 4, het kappen van een boom
• Geskesdijk 18A , het bouwen van een recreatiewoning
• Heideweg 28, het kappen van bomen
• Langstraat, nabij nummer 18, het kappen van bomen
• Larenseweg 23, een wijziging op verleende vergunning 1742-HZ_WABO-217979
(het verbouwen van het gebouw)
• Pasopsweg 3 en 3 A, het deels vervangen/vernieuwen van dak en dakbedekking
Rijssen
• De Ronde Maat 75 in Rijssen, het plaatsen van een buitenunit van een airco aan de 		
voorkant van de woning
• Keizersdijk (M 76), een wijziging op verleende vergunning 1742-HZ_WABO-171255
(het realiseren van een zonnepark)
• Keizersweg (M 76), het plaatsen van beveiligingscamera's
• Nijverdalseweg 28, het bouwen van een dakkapel
• Pastoor Petersstraat 17, het plaatsen van een dakkapel
• Tichelweg, nabij nummer 4, het kappen van bomen
• Wijnand Zeeuwstraat 50, het vervangen van de keermuur

Rijssen
• Hagweg 25A, het verwijderen van asbest
• Holterstraatweg 186, het verwijderen van asbest

Milieumelding
Rijssen
• Plaagslagen 2, het uitbreiden van het gebouw

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften
Rijssen
• Enterstraat 13B, ambtshalve opstellen maatwerkvoorschriften

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Holten
• Centrum en Holterberg, het organiseren van de Triathlon Holten op 1 en 2 juli 2022
• Lambooysweg 2, het organiseren van Buurtfeest Beuseberg op 17, 18 en 19 juni 2022
Rijssen
• Morsweg 24A, het organiseren van de Week van de logistiek op 16 t/m 18 juni 2022
• Opbroekweg 46, het organiseren van een finale bedrijfsvoetbal en de wedstrijd s.v. Rijssen
- Heracles Almelo op 1 en 2 juli 2022

Alcoholwet
Verleend
Holten
• Centrum, het organiseren van Koningsdag 2022
Rijssen
• Hogepad 1-60, het bijschrijven van leidinggevenden

Verleend

Bestemmingsplan

Holten
• Beusebergerweg 3 001-004 en 3 101-103, de nieuwbouw van een woongebouw met
7 appartementen
• Handelsweg 9, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-204604 (uitbreiden 		
productielocatie)
• Postweg 122, het aanleggen van een voedselbos
• Vianenweg 219, het vernieuwen van een schuur
• Vianenweg 226 C, het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achtergevel

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, hermeandering Regge’
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Regge en de Leijerweerdsdijk
in Rijssen. Dit plan maakt planologisch de omzetting van de agrarische gronden naar
natuurlandschap mogelijk.

Rijssen
• Bleekstraat 25, het aanpassen van de uitbouw
• De Ronde Maat 34, het plaatsen van een terrasoverkapping
• Fluitekruid 14, het plaatsen van een berging met overkapping
• Graaf Ottostraat 1, het bouwen van een schuur
• Oude Goorseweg 2, het bouwen van een schuur met overkapping
• Plaagslagen 2, uitbreiding van de showroom en het magazijn
Buiten behandeling gelaten
Holten
• Kroepinsweg 6, het vervangen van het rieten dak van een schuur door dakpannen

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2021007-0401.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssenholten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2021007-/NL.IMRO.1742.BPB2021007-0401/.
U kunt het bestemmingsplan vanaf 31 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 inzien bij
de balie Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook
aanvullende juridische informatie.

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.

Sloopmeldingen

Holten
• Koninginnepage, bij de huisnummers 29 t/m 33 (woonrijpmaken): vanaf 11-04-2022 t/m
29-04-2022
• Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan overweg): op 25-04-2022, van 		
01.00 uur tot 05.00 uur

Holten
• Deventerweg 73, het verwijderen van asbest
• Pasopsweg 3 en 3A, het gedeeltelijk slopen van de woning (dak)

Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 		
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022

Rijssen
• Galvanistraat 5, een revisie van de milieuvergunning voor opslag van gasflessen

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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HOEVEEL TUINTEGELS
VERVANG JIJ VOOR GROEN?

in toffe p
Doe vanaf 1 april mee aan De Groene Tuin Challenge en help mee
om Rijssen-Holten groener te maken. Wip tegels uit je voor- of
achtertuin en vervang deze door groen. Doe mee en maak kans op
toffe prijzen!
Verruil tijdens De Groene Tuin Challenge zoveel mogelijk tegels uit je
voor- of achtertuin voor groen zoals bloemen, planten en bomen.
Dit is belangrijk omdat het weer in Nederland steeds extremer wordt.
Hevige regenbuien worden afgewisseld door periodes van droogte en
hitte. Hierdoor ontstaan problemen zoals wateroverlast en hittestress.
Meer groen in je tuin helpt deze problemen tegen te gaan. Groen gaat
wateroverlast tegen, koelt de omgeving als het warm is en houdt water
vast wanneer het droog is. Door deel te nemen aan De Groene Tuin
Challenge help jij Rijssen-Holten voor te bereiden op het weer van de
toekomst!
NK Tegelwippen
Rijssen-Holten is niet de enige gemeente in Nederland waar aandacht
wordt besteed aan vergroening. De inwoners van onze gemeente gaan
met meer dan 100 andere gemeentes de strijd aan tijdens het
NK Tegelwippen. Die strijd willen we winnen! De gemeente die de
meeste tegels per 1.000 inwoners wipt, wint de prestigieuze Gouden
Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de
Gouden Tegel. Je kunt jouw gewipte tegels tot 31 oktober opgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden automatisch opgeteld
bij de Tegelstand van Rijssen-Holten.
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De Groene Tuin Challenge

Spelregels
Iedereen kan meedoen! Maar er zijn wel een aantal spelregels:
• Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten
dus worden omgerekend naar dit formaat.
• Ga niet zomaar in de openbare ruimte tegels wippen. Zorg wel dat
de tegels die je wipt van jezelf zijn. Heb je geen voortuin? Denk 		
eens aan een geveltuin. Toestemming hiervoor kun je aanvragen 		
via www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge.
• Vervang al je gewipte tegels voor groen, zoals bloemen, planten en
bomen.
Wij halen je tegels gratis op
De ophaalservice van de gemeente Rijssen-Holten haalt je gewipte
tegels gratis op! Wil je weten wanneer de ophaalservice bij jou in de
straat komt? Op www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge vind je
de dagen wanneer de tegels bij jou in de straat worden opgehaald.
Toffe prijzen
Tegels gewipt? Top! Nadat je de gewipte tegels hebt doorgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen kun je ook nog toffe prijzen winnen
in onze eigen gemeente. Maak een foto van je tuin voordat je tegels
hebt gewipt en maak een foto van het eindresultaat. Plaats deze foto’s
op sociale media en tag @groendoenwij. De mooiste, grappigste en
leukste foto’s maken kans op hele toffe prijzen!

Meer informatie? Check
groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge

(HER)INRICHTING SPEELPLEKKEN IN RIJ
IJS
SSEN EN HOLTEN
Vanuit de wijkaanpak BuurtKracht gaan de gemeente Rijssen-Holten en ViaVie Welzijn binnenkort met
de BuurtKracht-bus naar verschillende speelplekken in Rijssen en Holten. Vanuit de speelvisie heeft de
gemeente geld beschikbaar gesteld om 9 speelplekken aan te pakken en om te vormen. Om de wijkbewoners
rondom de speelplekken te betrekken bij de (her)inrichting van de speelplekken, worden er in de komende
periode 3 bijeenkomsten georganiseerd:

Donderdag 7 april (Rijssen)

speelplek de Boterbloem

MAART 2022
WIJ HECHTEN VEEL WAARDE
AAN NOABERSCHAP

Wilt u namens uw organisatie op
deze pagina een bijdrage plaatsen die
past onder Noaberschap?
Mail dan uw tekst- en beeldmateriaal
naar info@viaviewelzijn.nl. Hieronder
vindt u meer informatie over (het
aanleveren van) artikelen voor de
noaberschapspagina.

Wanneer valt mij
ijn
n artikel onder
Noaberschap?

In uw artikel staat het ‘Noaberschap’
voor inwoners uit Rijssen en Holten
centraal. Dit betekent dat er oog voor
elkaar is en dat men elkaar helpt waar
dat nodig is. Door deze kracht kan de
samenleving meer voor inwoners
betekenen. ‘Noabers’ zetten in
Rijssen-Holten samen de schouders
eronder.
Met het oog op het aantal inzendingen en de inhoud, kan het zijn dat uw
bijdrage niet of in een volgende editie
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan
krijgt u hierover bericht.

Hoe en wanneer moet ik mij
ijn
n
artikel aanleveren?

Wij ontvangen uw artikel graag
uiterlijk een week voor publicatie via
info@viaviewelzijn.nl.
Omdat we de noaberschapspagina
aantrekkelijk en leesbaar willen
houden, vragen wij u uw artikel(en)
niet langer te maken dan 300
woorden. Ook vragen wij bij elk
bericht een rechtenvrije foto of
afbeelding.

Wanneer verschij
ijn
nt de Noaberschapspagina?

De noaberschapspagina verschijnt
iedere laatste woensdag van de
maand, met uitzondering van de
maanden juli en augustus
(zomerstop) en december (afwijkende
publicatiedatum). Een overzicht van
de exacte planning en aanleverdata
vindt u op www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina

Ik heb een vraag over de
Noaberschapspagina

Heeft u een vraag over de noaberschapspagina of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op via
info@viaviewelzijn.nl.

Donderdag 21 april (Holten)

speelplek Kozakkenstraat
Donderdag 12 mei (Rijssen)

speelplek de Margriet

Vanuit de speelvisie wil de gemeente zich richten op het stimuleren van spelen en bewegen voor jong en oud,
maar ook op gezondheid, (sociaal) welzijn en ontmoeting. Want spelen in de buitenlucht is niet alleen leuk,
maar ook nog eens gezond! Zeker voor de kleintjes is een speelplek in de buurt belangrijk. Maar ook voor ouders of andere omwonenden kan de speelplek een leuke ontmoetingsplek zijn. Daarom wil de gemeente graag
2 mensen per wijk betrekken bij de verdere uitwerking van ideeën voor de speelplek. De omwonenden weten
immers als geen ander wat er speelt, wie er gebruikmaken van de plek en wat de wensen zijn.
Dus: heb jij ideeën? Wil je graag meedenken en meewerken? Kom dan tussen 16.00 en 18.00 uur naar de
bijeenkomst van jouw speelplek! Koffie, thee en ranja staan klaar.
Meer informatie is ook te vinden op de website van BuurtKracht, of neem rechtstreeks contact op met Maaike
van Bennekom van de gemeente: m.vanbennekom@rijssen-holten.nl

www.buurtkrachtrij
ijsssen-holten.nl

AAN DE SLAG IN JOUW BUURT? DEAL!
BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professionals, ideeën en wensen samen. Hebben jullie iets bedacht
om je buurt sterker of nog meer betrokken te maken? Denk aan het aanleggen van een buurtmoestuin, het
plaatsen van een sharekast, een muziekworkshop voor de wijk? Werk jullie plan uit en licht het toe!
Wat is een BuurtKracht Deal? Als jullie aan de voorwaarden voldoen, sluiten we graag een zogeheten
‘BuurtKracht Deal’. Jullie plan levert verbinding tussen inwoners op, versterkt de samenleving en stimuleert
ontmoeting. Het plan wordt uitgevoerd door jullie zelf en partner(s) in de wijk. Bij akkoord op het plan kom je in
aanmerking voor een financiële bijdrage voor je plan.
Meer weten? We helpen je graag verder! Kijk op onze website voor meer informatie over de BuurtKracht Deal!

www.buurtkrachtrij
ijsssen-holten.nl

SAMENWERKING VIAVIE WELZIJ
IJN
N EN ‘T NOABERSHOF
ViaVie Welzijn en Noabershof Op ’n Esch tekenen een samenwerkingsovereenkomst om het Noabershoes deels beschikbaar te stellen voor initiatieven voor en door de wijkbewoners van Plan Zuid.
Vrijdag 18 maart tekenende ViaVie Welzijn en het Noabershof
Op ’n Esch de samenwerkingsovereenkomst om een aantal dagen in de week het gerealiseerde ‘Noabershoes’ beschikbaar te
stellen voor activiteiten en initiatieven voor en door buurtbewoners.
Het Noabershof Op ’n Esch is vanuit een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd en de laatste bewoners zijn in januari jl. hun nieuwe woning ingetrokken. Uiteindelijk zijn er in dit hofje 12 woningen gerealiseerd, en een multifunctionele, gezamenlijke ruimte genaamd het ‘Noabershoes’.
ViaVie Welzijn is de welzijnsorganisatie in Rijssen-Holten en
werkt o.a. binnen de netwerkaanpak BuurtKracht aan het samenbrengen, inspireren en ondersteunen van bewoners en hun
initiatieven. Binnen BuurtKracht werken welzijn, zorg, woningbouwcorporaties, diaconieën en gemeente samen en is het nieuwe Noabershoes in de wijk Plan Zuid in Rijssen een mooie plek
van waaruit ontmoeting en verbinding tussen wijkbewoners kan
ontstaan.
Hierbij valt te denken aan een koffie/ontmoetingsochtend, een buurthuiskamer of beweegmoment voor ouderen, handwerkclub etc. Alle ideeën die vanuit inwoners komen en ten goede komen aan de leefbaarheid en
verbinding in de wijk, zijn van harte welkom! Neem vooral contact op met BuurtKracht
via info@buurtkrachtrijssen-holten.nl of via 0548 36 27 55 (ViaVie Welzijn).
Op zaterdag 7 mei organiseert Noabershof Op ’n Esch een feestelijke open dag voor wijkbewoners, om een
kijkje te nemen en kennis te maken met de bewoners. Houd de lokale media in de gaten voor verdere informatie hierover!

