
Gemeente Rijssen-Holten

g e e e em n t

eR ijssen-Ho lt n

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

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 9 - 2 maart 2022

De openbare ruimte is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, de 
zogenaamde openbare plekken. Denk daarbij aan straten, parken en dergelijke. Soms gaat er 
iets kapot, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan of is er overlast, bijvoorbeeld als een putdeksel 
verdwenen is, als er afval achtergebleven is of de prullenbak is vol. U kunt meldingen hierover online 
doorgeven.

Online meldformulier en Makkelijk Melden-app 
U kunt een melding makkelijk en snel doorgeven via het online meldformulier. Ga hiervoor naar 
www.rijssen-holten.nl/melding. U kunt ook gebruikmaken van de Makkelijk Melden-app. Wilt u op de 
hoogte blijven van de status van uw melding? Kijk dan op onze website bij ‘Mijn Rijssen-Holten’.

Telefonische meldlijn vervalt
Per 1 maart 2022 is de telefonische meldlijn niet meer actief. De reden hiervoor is dat wij inzetten op 
verdere digitalisering van onze dienstverlening. Inwoners en bedrijven hebben zo de mogelijkheid om zelf 
te kiezen op welk moment ze een melding doorgeven. Daarnaast komt de ingediende melding direct bij de 
juiste behandelaar terecht, wat beter en sneller werkt.

Spoedmelding
Is er sprake van een noodsituatie? Bel dan:
• 112 bij een levensbedreigende situatie
• (0548) 854 854 bij een onveilige situatie in de openbare ruimte

Online melding 
maken openbare 
ruimte

Hulp bij belastingaangifte 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw 
belastingaangifte of een aanvraag om 
kwijtschelding? De Vrijwillige Thuisadministratie 
van ViaVie Welzijn helpt inwoners van de 
gemeente Rijssen-Holten hiermee. Voor mensen 
met een laag inkomen (minima) is deze hulp gratis.

Wilt u hulp? Meld u dan aan
U kunt zich aanmelden bij ViaVie Welzijn via 
(0548) 362 755 op werkdagen tussen 
9.00-12.00 uur. Zij maken een afspraak met u. 
Ook als u vragen heeft kunt u contact met hen 
opnemen. Meer informatie vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Verkiezingsinformatie op de website
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 
kunt u weer stemmen voor de gemeenteraad. Aan 
de gemeenteraadsverkiezing in Rijssen-Holten 
doen de volgende partijen mee: SGP, ChristenUnie, 
CDA, Gemeentebelang Rijssen-Holten, VVD en 
GroenLinks/PvdA. 

Wilt u weten in welk stembureau u kunt stemmen? 
Of bent u benieuwd wie zich kandidaat hebben 
gesteld? U vindt alle informatie overzichtelijk bij 
elkaar op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen. 
Hier kunt u ook terecht als u een vervangende 
stempas wilt aanvragen of wilt regelen dat iemand 
anders voor u gaat stemmen (volmacht).

Tijdelijke priklocatie GGD Twente
Van woensdag 2 maart tot en met zaterdag 
5 maart heeft GGD Twente een tijdelijke priklocatie 
en informatiepunt aan de Stationsstraat 4 in Holten 
ingericht. Heeft u vragen over de coronavaccinatie? 
Of wilt u een prik zonder afspraak? Kom dan naar 
de tijdelijke priklocatie op:

• woensdag 2 tot en met vrijdag 4 maart van
 12.00-18.30 uur
• zaterdag 5 maart van 10.00-16.30 uur

Een prik zonder afspraak is mogelijk voor de 1e, 
2e en boostervaccinatie. Kijk voor meer informatie 
op www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties of neem 
contact op met de corona-informatielijn via
(053) 487 68 40, toets 1.



Officiële Bekendmakingen
Week 9 - 2 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 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.

Bestuur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 10 maart 2022 om 19.30 uur. Dit is de jaarlijkse 
dialectvergadering. Op de agenda staan onder andere de volgende voorstellen:
• Raadsvoorstel uitwerken Norm voor Opdrachtgeverschap beschermd wonen 
 en maatschappelijke opvang
• Raadsvoorstel Gezamenlijk toekomstbeeld Enterstraat – Kop Grotestraat
• Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Holten Centrum,
 appartementen, Hoek Oranjestraat – Kerkstraat’
• Raadsvoorstel Vaststellen herzien beleid ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied
• Raadsvoorstel Vaststellen structuurvisie Ligtenbergerveld Oost
• Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Sturen op mobiliteit’

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. 
Meer informatie over het bezoeken van vergaderingen, inspreken tijdens vergaderingen of 
het spreken van een raadsfractie vindt u op raad.rijssen-holten.nl/contact. U kunt ook contact 
opnemen met de griffie via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Erve Teeselink 46, het uitbreiden van de woning en de garage
• Handelsweg ongenummerd (H 1895), het plaatsen van een terreinafscheiding
• Handelsweg 9, het plaatsen van een transportunit
• Keizersweg naast nr. 79 (H 1988), het kappen van bomen
• Langstraat 6, het realiseren van een tent voor buitenbijeenkomsten
• Okkenbroekseweg 1, het bouwen van een tweede bedrijfswoning
• Pasmansweg 8, het bouwen van een vrijstaande woning
• Patrijzenweg 2, het kappen van bomen
• Postweg 77, het kappen van bomen
• Reilinksweg 47, het veranderen van de gevel
• Rijssenseweg 32, het bouwen van een schuur

Rijssen
• Borkeld 10, het kappen van bomen
• De Steege 2, het plaatsen van een schutting
• Nijverdalseweg 149, het uitbreiden van het bedrijfspand
• Pastinaak 18, het bouwen van een carport
• Wierdensestraat 44, het bouwen van een commerciële ruimte met daarboven 
 2 appartementen
• Wijnand Zeeuwstraat 68, het bouwen van een aanbouw

Verleend

Holten
• Larenseweg, nabij 87A, Het Landeweerd, nabij 69 en Larenseweg-Dorperdijk, 
 het kappen van bomen
• Schreursweg 8, het plaatsen van zonnepanelen

Rijssen
• Butaanstraat A 1778, een beperkte milieutoets (OBM)
• Drostendijk nabij nr. 4 (M 60) en Drostendijk-hoek Keizersdijk (M 60), het kappen van bomen
• Het Middenveld 1, het realiseren van een vrijstaande woning
• Kruisweg 17, het uitbreiden van de woning
• Oosterhofweg, nabij nr. 51, Enterstraat, nabij nr. 30 en Oude Morsweg, tussen Oude 
 Morsweg 26 en Kalanderstraat 47, het kappen van bomen
• Zeven Peggenweg 9, het bouwen van een woon-zorgcomplex

Verlenging beslistermijn

Rijssen
• Het Middenveld 1, het realiseren van een vrijstaande woning

Ontwerpbesluit

Rijssen
• Casparus B.J. Landweerlaan 3, brandveilig gebruik

Sloopmeldingen

Holten
• Deventerweg 73, het slopen van vier schuren, een mestsilo en het verwijderen van asbest

Rijssen
• Prins Willem-Alexanderlaan 6, het verwijderen van asbest
• Rembrandt van Rijnstraat 10, het slopen van een schuur
• Wilhelminastraat 62, het verwijderen van asbest

Milieumelding

Holten
• Landuwerweg, nabij nr. 17, het vervangen van de huidige installatie

Evenementenvergunning

Ingekomen

Rijssen
• Morsweg 24A, het organiseren van de Transportdag op 14 mei 2022

Alcoholwet

Verleend

Rijssen
• Hendrik Jan van Opstallstraat 12, het bijschrijven van een leidinggevende alcoholvergunning
 Loeloe’s Eetcafé

APV

Verleend

Rijssen
• Arend Baanstraat 100A, het aanvragen van een kampeerontheffing tijdens de 
 kampioenswedstrijden van de Windhondenrenvereniging

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.

Ter inzage legging 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 07-03-2022, van 01.00 uur tot 05.00 uur

Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): op 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.
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Nog 2 weken en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op wie stemt u?
14, 15 en 16 maart  |  www.rijssen-holten.nl/verkiezingen

Nr Naam Open op Adres    
1 Gemeentehuis Rijssen 16-03-2022 Schild 1        
2 Open Hof 16-03-2022 Stationsdwarsweg 2        
3 Het Parkgebouw 16-03-2022 Oosterhofweg 49        
4 Gebouw schietvereniging 16-03-2022 Nieuwlandsweg 5        
5 Sion 16-03-2022 Johannes Vermeerstraat 2 
6 Gymnastieklokaal Welleweg 16-03-2022 Graaf Adolfstraat 1        
7 Willem Alexanderschool 16-03-2022 Koninginneweg 44 A        
8 voormalige basisschool de Salto 16-03-2022 ingang Keizersdijk        
9 De Hoeksteen 16-03-2022 Kroonnweide 2        
10 Sporthal de Stroekeld 16-03-2022 Laan oud-Indiëgangers 1        
11 Kulturhus Holten 16-03-2022 Smidsbelt 6        
12 Sporthal 't Mossink 1 16-03-2022 Keizersweg 22        
13 Kulturhus Dijkerhoek 16-03-2022 Maatmansweg 3        
14 Gymnastieklokaal Lageweg 16-03-2022 Lageweg 6        
15 Sporthal 't Mossink 2 16-03-2022 Keizersweg 22        
16 De Tabernakel 16-03-2022 Veeneslagen 107        
18 De Ark 16-03-2022 Arkeheem 2        
101 Gemeentehuis maandag 14-03-2022 Schild 1        
102 Het Parkgebouw maandag 14-03-2022 Oosterhofweg 49        
103 De Ark maandag 14-03-2022 Arkeheem 2        
104 Kulturhus Holten maandag 14-03-2022 Smidsbelt 6        
201 Gemeentehuis dinsdag 15-03-2022 Schild 1        
202 Het Parkgebouw dinsdag 15-03-2022 Oosterhofweg 49        
203 De Ark dinsdag 15-03-2022 Arkeheem 2        
204 Kulturhus Holten dinsdag 15-03-2022 Smidsbelt 6

Adressen stemlokalen

De burgemeester van Rijssen-Holten maakt bekend
dat voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Rijssen-Holten op 14, 15 en 16 maart 2022 in 
onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

De stembureaus gemarkeerd met       zijn toegankelijk 
voor kiezers met lichamelijke beperkingen. De 
stembureaus gemarkeerd met        zijn beperkt 
toegankelijk.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen om in een 
van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u 
gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een 
geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen:
Team Burgerzaken
Schild 1
7461 DD Rijssen

Arco Hofland
burgemeester

7461 DD Rijssen



LIVESTREAM 
START
GROENDOEN!

Op woensdag 2 maart om 19:30 uur gaat GroenDoen live! Tijdens een 
speciale live-uitzending vertellen initiatiefnemers en andere bevlogen 
inwoners alles over het project. Alle inwoners en ondernemers van 
Rijssen-Holten kunnen de uitzending volgen én actief meedoen. 

GroenDoen is ontstaan na het proces windenergie van voorjaar 2021. 

De hoge urgentie werd gevoeld en uitgesproken om alternatieve 

energiebronnen aan te boren, op zoek te gaan naar vormen van 

energiebesparing en de CO2-uitstoot terug te dringen. De actiegroepen 

tegen de windmolens verenigden zich deze zomer samen met de 

gemeente en maakten een Plan van Aanpak Energietransitie. Met 

GroenDoen willen we laten zien dat iedereen in Rijssen-Holten duurzaam 

kan leven én kosten kan besparen. 

Livestream
Tijdens de livestream vertellen de verschillende tafelgasten over het 

belang van de energietransitie in Rijssen-Holten. Verder bespreken we 

praktische tips om op een eenvoudige manier energie te besparen en 

beantwoorden we vragen van de kijkers thuis. Ook laten we zien wat de 

gemeente zelf doet op het gebied van duurzaamheid. 

Kijk dus woensdag 2 maart om 19:30 uur naar de GroenDoen livestream. 

Ga het gewoon doen: ga GroenDoen! 

SCAN DE 
QR-CODE


