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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 17, 2022

Vraag op tijd een paspoort of ID-kaart aan
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 donderdagavond 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.

Gewijzigde openingstijden en 
afvalinzameling
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 
5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis 
gesloten. Het Politie Servicepunt, de sporthallen en 
zwembad De Koerbelt zijn alleen gesloten op 
27 april. Zwembad De Koerbelt is op 5 mei geopend 
van 9.00 - 14.30 uur.

Afvalinzameling 27 april 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. 

Denk mee over waardevolle panden 
of elementen
De erfgoedadviesraad is druk bezig om een lijst 
samen te stellen van waardevolle panden en 
elementen in onze gemeente. Inwoners kunnen 
hierbij helpen door een pand of element voor te 
dragen.

Heeft u een suggestie voor een pand of element? 
Laat het ons weten! Maak een foto vanaf de 
openbare weg en beschrijf kort waarom u van 
mening bent dat het om een waardevol pand of 
element gaat. Geef ook de locatiegegevens door. 
U kunt panden en elementen aanmelden per mail tot 
16 mei 2022 via erfgoedadviesraad@rijssen-holten.nl. 

Publicatiedatum 
27 april 2022

Woningen in 
plaats van 
bedrijventerrein

Op vrijdag 22 april heeft gedeputeerde Monique van Haaf met een starthandeling de sloop en de 
herontwikkeling van bedrijvencomplex Enkco in gang gezet. De herontwikkeling Enkco is door de 
gemeente en provincie Overijssel bestempeld als sleutelproject voor woningbouw. Dit betekent 
dat de provincie het project ondersteunt om daarmee de woningbouw te versnellen. 

Het Enkcoterrein is een bedrijvencomplex, gevestigd nabij het station van Holten. De directie van Enkco 
heeft in goede samenwerking met de gemeente in 2018 besloten de productie van vleesgerelateerde 
producten te verplaatsen naar het bedrijventerrein Vletgaarsmaten en het bestaande pand te verkopen 
aan de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Erik Wessels is erg verheugd met de ontwikkelingen: “Sinds de aankoop van 
het pand is er door veel mensen gewerkt aan de transformatie van de Enkco en omgeving. Het is goed 
voor onze woningzoekenden dat we de transformatie van een bedrijventerrein naar een woonlocatie nu 
kunnen realiseren en daarbij steun krijgen van de provincie.”

Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “Om de bouw van voldoende geschikte 
huizen te realiseren is samenwerking nodig, waarbij we als provincie meedenken én meedoen. 
Deze ‘Overijsselse aanpak’ werkt. Via het provinciale aanjaagteam woningbouw hebben we hier een 
bijdrage aan kunnen leveren en kunnen op deze locatie nu 150 woningen gebouwd worden.”



Officiële Bekendmakingen
Week 17, 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
• De Liesen ongenummerd (I 1868), het bouwen van een woning
• Handelsweg ongenummerd (H 1999), het bouwen van een kantoor met bedrijfshal
• Rijksweg A1 (I 1288), het plaatsen van een overkapping voor snelladers geschikt voor 
 elektrische voertuigen en het kappen van bomen

Rijssen
• Buitenplaats 56, het bouwen van een aanbouw
• De Bleijdestraat 42, het plaatsen van een nokverhoging
• Koninginneweg 14 , het plaatsen van een nokverhoging, het vernieuwen van de 
 dakpannen en het plaatsen van zonnepanelen
• Pannenwerk 28 , het plaatsen van erfafscheidingen
• Roelf Bosmastraat 96, het plaatsen van een overkapping inclusief berging

Verleend

Rijssen
• Laan oud-Indiëgangers 1, het bouwen van een berging

Verlenging beslistermijn

Holten
• Langstraat 6, het realiseren van een tent voor buitenbijeenkomsten

Sloopmeldingen

Rijssen
• Arend Baanstraat 41, het verwijderen van asbest van de schuur
• Enterstraat 143, het verwijderen van asbest
• Koninginneweg 14, het verwijderen van asbest
• Nijverdalseweg 8, het verwijderen van asbest
• Zuiderstraat 82, het verwijderen van asbest
• Zuiderstraat 84, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Rijssen
• Morsweg 24, het veranderen van een bedrijf
• Wattstraat 3, het veranderen van de activiteiten

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten 
• Smidsbelt, het organiseren van de Avond4daagse in Holten van 30 mei t/m 2 juni 2022

Rijssen
• Oosterhofweg 244, het organiseren van de Oranjedagen op 22, 26 en 27 april 2022

APV

Verleend

Rijssen
• Vergunning voor een standplaats voor borstkankeronderzoek in Rijssen en Holten in 2022

Wet op de Kansspelen

Verleend

Holten
• Dorpsstraat 18C, het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 
 kansspelautomaten

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

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 rijssen-holten.nl/gemeenteblad. Vanwege Koningsdag zijn de digitale 
publicaties op dinsdag 26 april 2022 in het online Gemeenteblad gepubliceerd. 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 27 april 2022


