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Ontvang € 800,- om
energierekening te betalen
Moet u rondkomen van een laag inkomen? Dan kan de hoge energierekening voor problemen
zorgen. De gemeente Rijssen-Holten kan hierin ondersteunen. Huishoudens die op of net boven
het sociaal minimum zitten, krijgen geld van de gemeente. Het gaat om € 800,-. Dit wordt
eenmalig in 2022 uitgekeerd. Het Rijk heeft beloofd de energiebelasting te verlagen. Hopelijk zijn
hierdoor de energiekosten voor iedereen te betalen.
Wethouder Bert Tijhof: “Iedereen kan in financieel zwaar weer terechtkomen dat kan uitmonden in problematische schulden.
Als overheid willen we dicht bij mensen staan en helpen waar het kan. Er ligt vaak een taboe op armoede. Laten we met elkaar
dit taboe doorbreken.”

Kan ik de energietoeslag aanvragen?

Zijn uw gegevens bij ons bekend omdat u een uitkering ontvangt van de gemeente of gebruikmaakt van een minimaregeling?
Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het bedrag uiterlijk vrijdag 15 april 2022. Is uw inkomen 120% van het sociaal minimum
of minder? Dan kunt u ook € 800,- aanvragen. Dit kan vanaf vrijdag 15 april via een formulier op www.rijssen-holten.nl/
energietoeslag. Lukt dat niet? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein om te kijken of wij u daarmee kunnen helpen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein
• Telefonisch: (0548) 854 836
• Per mail: sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl

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

Gewijzigde openingstijden en
afvalinzameling op 15 en 18 april

Het gemeentehuis is gesloten op 15 april (Goede
Vrijdag) en op 18 april (Tweede Paasdag). De
afvalbrengpunten, zwembad De Koerbelt, het
Politie Servicepunt en de sporthallen zijn ook
gesloten op maandag 18 april, maar wel geopend
op vrijdag 15 april.
Vervroegde afvalinzameling
De afvalinzameling van maandag 18 april vindt
plaats op zaterdag 16 april (GFT). Let op: De
inzameling op zaterdag start eerder dan gebruikelijk,
om 6.00 uur. Zet uw container daarom op tijd aan de
straat. Kijk voor de actuele openingstijden
www.rijssen-holten.nl/contact.

Bestrijding eikenprocessierups

Binnenkort start de gemeente met de preventieve
bestrijding van de eikenprocessierups. Dit doen
we door bomen te behandelen met een biologisch
middel. De eikenprocessierups is actief in de maanden
mei, juni, juli en augustus. In deze tijd bestrijden wij
de rups op zoveel mogelijk overlastlocaties door de
overgebleven nesten weg te zuigen.
Heeft u last van een rupsennest? Dan kunt u dit
doorgeven via het online meldformulier op
www.rijssen-holten.nl/melding of via de Makkelijk
Melden-app. Meer informatie over de bestrijding
van de eikenprocessierups en hoe u zelf overlast
kunt voorkomen vindt u op
www.rijssen-holten.nl/eikenprocessierups.

Inloopspreekuur reizen met het
openbaar vervoer

Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij
aan persoonlijke zelfredzaamheid. Maar reizen
met het openbaar vervoer is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Tijdens een maandelijks
inloopspreekuur geven ervaren ov-ambassadeurs
graag advies aan 55-plussers over het reizen met
trein of bus. Zij helpen u graag op weg!
Inloopspreekuur op donderdag 14 april in Rijssen
U bent van harte welkom tussen 14.00 en 15.30 uur
in de bibliotheek, Kerkstraat 4 in Rijssen. Kunt u niet
komen? Er is ook een telefonisch spreekuur en er
zijn online informatiebijeenkomsten. Kijk voor meer
informatie op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
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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.

Rijssen
• Arend Baanstraat 98, het organiseren van het muziekfestival Elsrock op 18 juni 2022
• Hoge Wal, Hogepad 1-10 t/m 1-100, het organiseren van een Boeldag op 18 juni 2022
Verleend
Holten
• Canadese Begraafplaats, het organiseren van de herdenking op de Canadese 		
Begraafplaats op 4 mei 2022
• Smidsbelt en Dorpsstraat, het organiseren van een Korenfestival op 21 mei 2022

Omgevingsvergunningen

Rijssen
• Leijerweerdsdijk 11, het organiseren van een menwedstrijd op 6 en 7 mei 2022
• Oosterhofweg 49, het organiseren van Koningsdag op 27 april 2022

Ingekomen

Alcoholwet

Holten
• Flisweg 8, het kappen van een boom
• Larenseweg 77, het plaatsen van een overkapping
• Noordenbergstraat 8, het plaatsen van een dakkapel
• Oude Stationsweg t.o. nr. 9 ( I 749), het branden van een paasvuur
• Pasmansweg 3, het uitbreiden van de stal
• Vijfhuizenweg 20, het plaatsen van zonnepanelen
• Vletgaarsmaten en De Haar, het plaatsen van cameramasten

Verleend

Rijssen
• Arend Baanstraat 43, het plaatsen van een overkapping
• Arend Baanstraat 105A, het kappen van bomen
• Cattelaar 2, het plaatsen van een LED-scherm
• De Meente (L 288), het bouwen en ontsteken van paasvuur Lichtenberg
• Enterstraat 104, het verbouwen van de woning
• Enterstraat 120, het verbouwen/uitbreiden van de woning en een bijgebouw
• Jutestraat 24, het uitbreiden van de kappenhal
• Marijkestraat 10, het verhogen van de nok
• Morsweg 24B, het aanpassen van de gevel
Verleend
Holten
• Bijvanksweg 1A, het kappen van bomen
• Deventerweg 82, het kappen van een boom
• Fazantenweg 8, het kappen van bomen
• Flisweg 8, het kappen van een boom (noodkap)
• Handelsweg 9, het plaatsen van een transportunit
• Postweg 77, het kappen van bomen
• Rijssenseweg 32, het bouwen van een schuur
• Vianenweg 137, het uitbreiden van een woning
• Winkelbergweg 7, het kappen van een boom
Rijssen
• Borkeld 10, het kappen van bomen
Geweigerd
Rijssen
• Grutto 8, het plaatsen van een rieten dak

Sloopmelding
Holten
• Evertjesweg 4B, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen
Holten
• Stevenssteeg 7, het veranderen van een bedrijf
Rijssen
• Drostendijk 2, het veranderen van activiteiten

Melding lozen buiten inrichting
Rijssen
• Zeven Peggenweg 9, het aanleggen van twee gesloten bodemenergiesystemen

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Holten
• Broensweg 2, het organiseren van het Infotopics Bedrijfsfeest op 24 juni 2022

Rijssen
• Haarstraat 50, terrasuitbreiding 2022
• Hogewalplein, ontheffing Alcoholwet op Koningsdag 2022

Bestemmingsplan
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Centrum Holten, appartementen hoek
Oranjestraat - Kerkstraat’
Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Kerkstraat 2, 4, 6
en Oranjestraat 1 en 3 in Holten. Dit plan maakt planologisch de realisatie van 8
appartementen en 2 grondgebonden woningen mogelijk. Het plan is op het volgende punt
gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp: Om een goede aansluiting te krijgen
met enerzijds de appartementen en anderzijds de grondgebonden woningen is de nokhoogte
van de grondgebonden woningen verhoogd naar 11 meter in plaats van 10,5 meter.
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHC2020002-0401.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHC2020002-/
NL.IMRO.1742.BPHC2020002-0401/
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 6 april 2022 tot en met 19 mei 2022 inzien
bij de balie Ruimte of online via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook
aanvullende juridische informatie.

Vastgesteld beleid ‘Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 2022’
De gemeenteraad heeft op 10 maart 2022 het beleid ‘Ruimtelijke ontwikkelingen in het
buitengebied 2022’ vastgesteld.
In het beleid ‘Ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied 2022’ wordt het ruimtelijk
beleid voor het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holten beschreven. Het gaat onder
andere over rood-voor-rood, de herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing en
de gemeentelijke invulling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
Het beleid is op 30 maart 2022 in werking getreden en in te zien via
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR674902/1. Het beleid ‘Ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied 2022’ heeft zelf geen rechtsgevolgen. Er is geen beroep
mogelijk tegen het vaststellingsbesluit (artikel 8.5 Algemene wet bestuursrecht).

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken
onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij volgens
de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten het bijhouden
van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon wordt uitgeschreven uit de
BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.
Naam: 		
Voorletters:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres: 		

Wijbenga
R.L.B.		
03-06-1989
31-03-2022
Vianenweg 150 te Holten

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig
en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen
voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen heeft bovenvermelde persoon geen aangifte gedaan.
De gemeente heeft de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als
de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending (artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet
bestuursrecht).
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Mogelijkheid tot bezwaar
Belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college (Algemene wet
bestuursrecht). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en is
ingegaan op 6 april 2022. Het ondertekende bezwaarschrift moet voorzien zijn van de naam
en het adres van bezwaarmaker, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt en de reden waarom bezwaarmaker het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.
Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar.

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 11-04-2022 t/m
03-05-2022
• Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan overweg): op 25-04-2022, van 		
01.00 uur tot 05.00 uur
Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 		
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022
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