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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 16, 2022

Rijssen-Holten in Cijfers
De gemeente verzamelt en analyseert kerncijfers 
van openbare databronnen om inzicht te krijgen in 
verschillende thema’s. Bijvoorbeeld Buurt en wijk, 
Onderwijs, Openbare orde en Veiligheid, Zorg en 
gezondheid, enzovoorts. De kerncijfers kunnen ook 
waardevol zijn voor inwoners, bedrijven, organisaties, 
journalisten en samenwerkingspartners. 

De gegevens zijn nu gebundeld op 
www.rijssen-holten.nl/incijfers
Er zijn bijvoorbeeld cijfers te vinden over de 
bevolking, economie en sport. U kunt grafieken 
en tabellen naar wens samenstellen en een 
vergelijking maken met andere gebieden. 
De gegevens zijn afkomstig van openbare 
dataleveranciers, zoals CBS en Kadaster.

De inkoopactie voor energiebesparende 
maatregelen is gestart
Tijdens de advies- en inkoopactie van GroenDoen 
koopt een grote groep bewoners samen materialen 
in voor het verduurzamen van hun woning. Hierdoor 
zijn de voorwaarden goed en de prijzen scherp. 
Per energiebesparende maatregel wordt door onze 
partner Winst uit je woning een bedrijf geselecteerd 
op basis van strenge voorwaarden, zodat je zeker 
weet dat deelnemende bedrijven de juiste prijs en 
kwaliteit kunnen aanbieden. Dat bespaart je als 
eigenaar van een koopwoning tijd en uitzoekwerk. 
Op www.groendoenwij.nl/winst-uit-je-woning 
staat meer informatie over de actie.

Gewijzigde openingstijden en 
afvalinzameling op 27 april
Op Koningsdag woensdag 27 april zijn het 
gemeentehuis, het Politie Servicepunt, zwembad 
De Koerbelt, de sporthallen en de afvalbrengpunten 
gesloten.

Afvalinzameling verschuift naar 30 april
De afvalinzameling van woensdag 27 april vindt 
plaats op zaterdag 30 april (PMD). 
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. 

Publicatiedatum 
20 april 2022

“ Onvoorstelbaar hoeveel 
 werk de mensen van ViaVie 
 Welzijn verzetten ”

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne werkt de gemeente intensief samen met 
welzijnsorganisatie ViaVie Welzijn. Daardoor kan er veel geregeld worden voor de vluchtelingen.

“Ik ben trots als ik zie wat onze mensen de afgelopen weken hebben neergezet”, aldus Benjamin Beerthuis 
van ViaVie Welzijn. “Ongeveer 6 weken geleden kwamen de eerste vluchtelingen aan en hielpen we bij 
het inrichten van woningen. Inmiddels zijn er meer dan 120 vluchtelingen in onze gemeente, die allemaal 
kunnen rekenen op ondersteuning van ViaVie Welzijn. Inwoners en partners zetten er samen de schouders 
onder. Ik wil dan ook waardering uitspreken voor de kracht van de samenleving.”

Elk vluchtelingengezin kan bijvoorbeeld een maatje krijgen: een vrijwilliger die helpt om de weg te vinden 
in onze samenleving. De website van ViaVie Welzijn vertelt - in het Oekraïens en in het Nederlands - welke 
activiteiten en diensten in onze gemeente interessant zijn voor de vluchtelingen. Zoals een taalcafé, waar 
ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met de Nederlandse taal. Om de vluchtelingen te 
betrekken bij onze samenleving wordt zo veel mogelijk aangesloten bij het reguliere aanbod. 

Burgemeester Arco Hofland: “De opvang van de vluchtelingen is een uitdagende opgave. Daarvoor 
hebben wij meteen de samenwerking met ViaVie Welzijn gezocht. Het is onvoorstelbaar hoeveel werk de 
medewerkers en vrijwilligers verzetten. Mede dankzij hen kunnen wij de vluchtelingen in onze gemeente 
een veilige haven bieden waar zij zich gezien mogen voelen.”



Officiële Bekendmakingen
Week 16, 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
• Handelsweg 9, het plaatsen van een sprinklertank en sprinklerpompgebouw, een trafo,
 een watertank en een laadkuil
• Liezenweg 5, het plaatsen van zonnepanelen

Rijssen
• Boomkamp 18, een wijziging van het gebruik
• Fahrenheitstraat 2, het vervangen van het spandoek aan de gevel
• Hooiweg 1, het bouwen van een schuur
• Karel Doormanstraat 41, het vervangen van de dakkapel op de achtergevel
• Tabaksgaarden 9, het plaatsen van een overkapping

Verleend

Holten
• Dorperdijk 6, het herstellen van het achterhuis
• Erve Wiegmannink 14, het realiseren van een stenen schuur met daaraan een houten
 overkapping
• Fazantenweg 4, het kappen van bomen
• Fazantenweg 4, het verbouwen van een woning
• Heideweg 28, het kappen van bomen
• Keizersweg nabij nummer 82 (H1988 en 1527), het kappen van bomen
• Koninginnepage 11, het bouwen van een vrijstaande woning
• Larenseweg 23, een wijziging op verleende vergunning 1742-HZ_WABO-217979 
 (het verbouwen van het gebouw)
• Noordenbergstraat 8, het plaatsen van een dakkapel
• Pasmansweg 8A, het bouwen van een vrijstaande woning

Rijssen
• De Meente (L 288), ontheffing bouwen en ontsteken paasvuur Lichtenberg 2022 *
• Enterstraat 96, het verbouwen van een woonhuis tot kleinschalig wonen met 24-uurs
 zorgfunctie voor in totaal 6 bewoners
• Esstraat 65, het uitbreiden van de woning
• Marijkestraat 10, het verhogen van de nok 
• Morsweg 24B, het aanpassen van de gevel

Geweigerd

Holten
• Reilinksweg 47, het veranderen van de gevel

Verlenging beslistermijn

Rijssen
• Jan Oalbertspad (E 1745, 1746 en 1758), het planten van bomen 
• Nijverdalseweg 149, het uitbreiden van het bedrijfspand

Sloopmeldingen

Holten
• Menumsweg 3, het verwijderen van asbest

Rijssen
• Graaf Ottostraat 120, het verwijderen van asbest

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten 
• Beumersteeg, het organiseren van het paasvuur Dijkerhoek op 17 april 2022 *
• Beuseberg, het organiseren van een Veteranen Regelmatigheidswedstrijd op 8 mei 2022
• Pasmansweg 6, het organiseren van Paasvuur Espelo op 17 april 2022 * 
• Smidsbelt, het organiseren van de kermis van 27 t/m 31 juli 2022

APV

Verleend

Rijssen
• Gemeente Rijssen-Holten, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens diverse 
 evenementen

Ontheffing verbranden snoeihout

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

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
• Citroenvlinder, bij de huisnummers 38 t/m 53 (woonrijpmaken): 
 02-05-2022 t/m 03-06-2022
• Koninginnepage, bij de huisnummers 29 t/m 33 (woonrijpmaken): 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

* Gepubliceerd in het online Gemeenteblad op 13 april 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.

Publicatiedatum 20 april 2022


