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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.

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 15, 2022

Sanering speelveld Bloemstraat Rijssen
Vanaf dinsdag 19 april 2022 gaat aannemer 
Hoogeboom Raalte het speelveld aan de Bloemstraat 
in Rijssen saneren. Uit bodemonderzoek is gebleken 
dat er asbesthoudend materiaal en zware metalen 
in de bodem aanwezig zijn. Omdat deze zich onder 
de graszoden bevinden, is er geen direct gevaar voor 
de gezondheid. Vanwege de sanering wordt een 
deel van het speelveld afgesloten met hekken. De 
werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Projectbureau BAS via telefoonnummer 
(0547) 85 85 85. U kunt ook een mail sturen naar  
bas@hofvantwente.nl.

Activiteiten en diensten voor 
Oekraïense vluchtelingen
In Rijssen-Holten worden meerdere activiteiten 
georganiseerd en diensten aangeboden die 
interessant kunnen zijn voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Zo kunnen zij de Nederlandse taal 
oefenen bij het Taalcafé of de Bibliotheek en zijn 
jongeren van harte welkom bij Pand 11 in Rijssen 
en Hole 10 in Holten. Ook kunnen de vluchtelingen 
elkaar en anderen ontmoeten tijdens koffie-
ochtenden in Holten en in Rijssen.

Informatie in het Nederlands en het Oekraïens over 
deze activiteiten en diensten vindt u op de website 
van ViaVie Welzijn: www.viaviewelzijn.nl. Deze 
pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Paspoort of ID-kaart aanvragen
Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen? Maak dan 
eenvoudig online een afspraak via afspraken.rijssen-
holten.nl. U kunt dan meteen zien wanneer u langs 
kunt komen. Wilt u dit doen op een donderdagavond 
in het gemeentehuis of in het Kulturhus in Holten? 
Plan dan op tijd een afspraak, want de donderdag-
avond is populair.

Uw aangevraagde reisdocument ligt na 5 werkdagen 
voor u klaar bij de receptie in het gemeentehuis of bij 
de balie in het Kulturhus. Meer informatie over het 
aanvragen van een reisdocument vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/reisdocumenten.
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Aanvragen bloemenmengsel voor 
akkerranden, bermen en gazons

De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners op om mee te helpen met het verhogen van 
de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom kunnen inwoners dit jaar een bloemenmengsel 
aanvragen voor akkerranden, bermen en gazons.

Via het digitale formulier op www.rijssen-holten.nl/akkerranden kunt u een aanvraag indienen voor het inzaaien van een 
bloemenmengsel langs uw akkerrand. Ook staan we open voor suggesties voor het inzaaien van een gazon binnen de 
bebouwde kom. Bewoners binnen de bebouwde kom kunnen op 20 en 21 april een zakje met bloemenzaad ophalen voor de 
eigen tuin bij de gemeentewerf in Rijssen. Dit kan tussen 08:30-12:00 uur en 13.00-17:00 uur, zolang de voorraad strekt.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanvraag of suggestie doorgeven tot 19 april. Aan deze actie zijn geen kosten verbonden. Geef bij de aanvraag 
akkerranden een beschrijving van de locatie, de totale oppervlakte in m² en voeg een schets, tekening of foto toe. De gemeente 
beoordeelt bij alle aanvragen en suggesties of de locatie geschikt is.

De gemeente verzorgt het inzaaien van de akkerranden
De gemeente maakt de grond klaar en zaait het mengsel machinaal in. Dit gebeurt in samenwerking met Greun Hoolt'n. Het soort 
bloemenmengsel dat we hiervoor gebruiken is afhankelijk van de locatie die u doorgeeft. Het inzaaien volgt half april tot begin mei. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het inzaaien van akkerranden of de bloemmengsels die beschikbaar zijn? Kijk dan op 
www.rijssen-holten.nl/akkerranden.



Officiële Bekendmakingen
Week 15, 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 donderdag 14 april om 19.30 uur. Op de agenda staat onder 
andere:
• Raadsvoorstel Benoeming commissieleden raadsperiode 2022-2026

U kunt de agenda met de achterliggende stukken inzien via raad.rijssen-holten.nl/
vergaderingen. Meer informatie over inspreken tijdens vergaderingen of het spreken van 
een raadsfractie vindt u op www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.

Neem voor meer informatie contact op
U kunt de griffie mailen via griffie@rijssen-holten.nl of bellen op (0548) 854 531. 

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Markepad 6, het plaatsen van een schutting
• Vianenweg ongenummerd (B 5073), het bouwen van een woning en een bijgebouw

Rijssen
• Constantijn Huygensstraat 54, het bouwen van een tuinhuisje
• Dokter Stokkersstraat 17, het handelen in strijd met de regels RO voor het houden van   
 een B&B
• Haarstraat 42A, het plaatsen van een dakopbouw
• Hendrik Jan van Opstallstraat 44, het verhogen van de nok
• Karel Doormanstraat 45 en 47, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

Holten
• Kenemansstraat 31 en 33, het bouwen van een carport
• Menumsweg 1, het bouwen van een schuur/berging en het kappen van bomen
• Molenbelterweg 17, de realisatie van een bijgebouw
• Pasmansweg G 584, het bouwen en ontsteken van het paasvuur Espelo 2022
• Postweg 82, het vergroten en verduurzamen van de woning
• Oude Stationsweg ongen. ter hoogte van nr. 9 ( I 749), het bouwen en ontsteken van het   
 paasvuur Holterbroek 2022
• Russendijk I 711, het bouwen en ontsteken van het paasvuur Beuseberg 2022
• Rutgersweg 2, het bouwen van een kapschuur, overkapping, mestplaat en warmtepomp

Rijssen
• Arend Baanstraat 105A het kappen van bomen 
• Nijverdalseweg 28, het bouwen van een dakkapel
• Pelmolenweg 2B, het bouwen van een woning
• Pelmolenweg 12B, het plaatsen van een zadeldakkap op de garage
• Putter 14, het bouwen van een dakkapel
• Roelf Bosmastraat 88, het plaatsen van een overkapping en schutting
• Wierdensestraat 44, 44 101 en 44 201, het bouwen van een commerciële ruimte met   
 daarboven 2 appartementen

Verlenging beslistermijn

Holten
• Langstraat 6, het plaatsen van nieuwe accommodaties

Ontwerpbesluit

Rijssen
• Pelmolenweg 6, het bouwen van een woning

Sloopmeldingen

Holten
• Beumersteeg 17, het verwijderen van asbest
• Okkenbroekseweg 8, het verwijderen van asbest

Rijssen
• Graaf Ottostraat 102, het verwijderen van asbest
• Graaf Ottostraat 177A, het verwijderen van asbest
• Jan Steenstraat 3, het verwijderen van asbest

Melding lozen buiten inrichting

Rijssen
• Dannenberg (F 4713 en 5923), grondwateronttrekking t.b.v. vervangen afsluiterschema   
 Gasunie

Ontheffing verbranden snoeihout

Rijssen
• Elsenerveldweg/Kapbergweg, een ontheffing van het stookverbod Wet milieubeheer voor  
 het paasvuur De Borkeld op 17 april 2022

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
• Menumsweg 3, het organiseren van een trekkertrekwedstrijd op 27 mei 2022

Rijssen
• Centrum, het organiseren van de Lommerdmarkten op 21 en 28 juli en op 4, 11 en  
 18 augustus 2022
• Elsenerstraat, Verlengde Oranjestraat, Oranjestraat, het organiseren van de 3e etappe   
 marathon 4-daagse op 17 juni 2022
• Haarstraat, Grotestraat, Schild, het organiseren van de Goede Doelenmarkt 'Oog voor   
 elkaar' op 25 juni 2022
• Hoek Molendijk Noord/Celsiusstraat, het organiseren van Houtdorp van 25 t/m 27 en  
 30 juli 2022

Verleend

Holten 
• Russendijk, het organiseren van paasvuur Beuseberg op 17 april 2022
• Tegenover Oude Stationsweg 9, het organiseren van het paasvuur Holterbroek op 17 april  
 2022

Rijssen
• Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Assist Verzuim Rijsserbergloop op 10 juni 2022
• De Meente (L288), het organiseren van Paasvuur Leggenbarg op 17 april 2022
• Walstraat en Europaplein, het organiseren van de Kermis in Rijssen van 3 t/m 7 mei 2022
• Walstraat en Europaplein, het organiseren van de kermis in Rijssen van 23 t/m 27   
 augustus 2022

Brandveilig gebruik

Rijssen
• Reggesingel 12, brandveilig gebruik
• Reggesingel 56, brandveilig gebruik

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

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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