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eR ijssen-Ho lt n

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 18, 2022

Culturele middag in Syrisch-orthodoxe 
kerk op 14 mei
De werkgroep Integratie organiseert op zaterdag 
14 mei een gevarieerd cultureel programma met 
muziek, cultuur, historie, een demonstratie klompen 
maken en een rondleiding in de Syrisch-orthodoxe 
kerk. De werkgroep bestaat onder andere uit 
Turkse Vereniging SSR, Suryoye Aramese Culturele 
Vereniging ABGAR, Molukse Stichting TERIPANG, 
ViaVie Welzijn, KBO Rijssen, PCOB Rijssen-Holten en 
de gemeente Rijssen-Holten. 

U bent van harte welkom op deze culturele middag, die 
plaatsvindt bij ABGAR Rijssen, Roelf Bosmastraat 35 in 
Rijssen. Kijk voor meer informatie op www.rijssen-
holten.nl/culturelemiddag.

Gewijzigde openingstijden op 5 en 6 mei 
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 
6 mei is het gemeentehuis gesloten. De balie 
Burgerzaken in Holten is op donderdagavond 
5 mei alleen geopend voor het afhalen van 
reisdocumenten. Kijk op www.rijssen-holten.nl/
contact wanneer u reisdocumenten in Rijssen kunt 
afhalen. 

Informatieavond Winst uit je woning 
op 10 mei
In samenwerking met Winst uit je woning 
organiseert GroenDoen een advies- en inkoopactie 
voor duurzame maatregelen. Daarmee kunt u 
uw energierekening fors verlagen! Tijdens de 
informatieavond op dinsdag 10 mei om 19.30 uur 
vertelt Winst uit je woning alles over de advies- en 
inkoopactie, krijgt u informatie over de slimste 
maatregelen, over subsidies en financieringen. 
Uiteraard is er tijdens de informatieavond ook 
genoeg ruimte om vragen te stellen.

Schrijf u in voor de informatieavond! Dit kan via 
www.groendoenwij.nl/winst-uit-je-woning. 
Doen hoor!
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Koninklijke Onderscheidingen 
Algemene Gelegenheid

Het lijkt nog heel ver weg, maar voor de Lintjesregen op woensdag 26 april 2023 kunt u nu al de 
aanvragen indienen bij de burgemeester. Dit kan tot uiterlijk woensdag 1 juni 2022.

Wie kan een Koninklijke Onderscheiding aanvragen?
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor een inwoner of inwoonster van de gemeente Rijssen-Holten. Als u plannen in 
die richting heeft, is het verstandig eerst contact op te nemen met het bestuurssecretariaat van onze gemeente. Daar kunnen 
de medewerkers u in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad van dien aard zijn dat u een voorstel kunt indienen. Ook 
leggen zij u dan precies uit hoe u te werk moet gaan.

Aanvragen indienen vóór 1 juni 2022
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd indient. Voor uitreiking bij de 
Lintjesregen op woensdag 26 april 2023 vragen wij u uw verzoek vóór woensdag 1 juni 2022 bij de burgemeester in te dienen. 
Aanvragen die later binnenkomen kunnen we niet meer in behandeling nemen.

Wilt u een Koninklijke Onderscheiding aanvragen voor een andere gelegenheid? Dien dan uw aanvraag minimaal 6 maanden 
voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in.

Indienen voorstel of vragen? Neem dan contact op
Over het indienen van een voorstel en met vragen kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
• Jenny Holtrop :   (0548) 854 462 of j.holtrop@rijssen-holten.nl.
• Aafke Smit:   (0548) 854 468 of a.smit@rijssen-holten.nl



Officiële Bekendmakingen
Week 18, 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 commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op 9 mei 2022 om 19.00 uur. Op 
de agenda staat onder andere:
• Raadsbrieven van het college.

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op 9 mei 2022 om 20.00 uur. 
Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel over te hevelen budgetten van 2021 (en voorgaande jaren) naar 2022
• Raadsbrieven van het college

De commissie Grondgebied vergadert op 12 mei 2022 om 19.30 uur. Op de agenda staat 
onder andere:
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, rood voor  
 rood Okkenbroekseweg 15'
• Raadsvoorstel intrekken ‘Beleid grondgebonden Zonnepanelen’
• Opiniërend commissievoorstel: Centrumplan Dijkerhoek, tussen Maatmansweg 5 en 7 te  
 Dijkerhoek 
• Opiniërend commissievoorstel: Realiseren van een uitkijktoren (landmark) aan de   
 Singelweg ong. in Rijssen (langs de A1)
• Opiniërend commissievoorstel: Wijzigen bestemmingsplan achterste deel Ethaanstraat 7
• Raadsbrieven van het college

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op 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
• Dijkerhoekseweg-Pasmansweg (G 408, 394, 430, 375, 575 en 649), het vervangen van de  
 bestaande betonbekleding van de gasleiding
• Lambooysweg 2A, het organiseren van een tentfeest
• Schoolstraat 6-8, het plaatsen van een dakopbouw en het hergebruiken van bestaande   
 trapgaten
• Stationsstraat 14, de herinrichting van het stationsgebouw Holten

Rijssen
• Aalscholver 40, het bouwen van een erker
• Haarstraat 159, het renoveren van de kap en het plaatsen van een dakkapel
• Molenstalweg 19, het vervangen van de berging/carport
• Mulder 22, het uitbouwen van een woning
• Nijlandstraat 57, het vervangen van de dakkapel op de voorgevel en het plaatsen van een  
 dakkapel op de achtergevel
• Wethouder H.H. Korteboslaan 107-115B, een wijziging (voor 3 kavels) op vergunning   
 1742-HZ_WABO-2211687 (het bouwen van 15 woningen)

Verleend

Holten
• Erve Teeselink 46, het uitbreiden van de woning en de garage
• Langstraat nabij nummer 18, het kappen van bomen
• Pasopsweg 3 en 3A, het deels vervangen/vernieuwen van dak en dakbedekking

Rijssen
• Casparus B.J. Landweerlaan 3, brandveilig gebruik
• Enterstraat 104, het verbouwen van de woning
• Het Middenveld 7, het bouwen van een woning
• Hendrik Jan van Opstallstraat 44, het verhogen van de nok
• Hooiweg 1, het bouwen van een schuur
• Pastoor Petersstraat 17, het plaatsen van een dakkapel

Verlenging beslistermijn

Rijssen
• Haarstraat, Grotestraat, Elsenerstraat en het Schild, het plaatsen van reclameborden in   
 het centrum van Rijssen

Sloopmeldingen

Holten
• Dijkerhoekseweg-Pasmansweg (G 408, 394, 430, 375, 575 en 649), het slopen van   
 (beton) bescherming van Gasunie-leidingen en diverse duikers
• Kriegersteeg 1A, het verwijderen van asbest
• Langstraat 7, het verwijderen van asbest
• Lichtenbergerweg 15, het slopen van de woning en bijgebouwen

Rijssen
• Haarstraat 1C, het slopen van het bedrijfspand
• Molenstalweg 19, het slopen van de berging en carport

Milieumelding

Holten
• Dorperdijk 15, het veranderen van de activiteiten

Evenementenvergunning

Verleend

Rijssen-Holten
• Het organiseren van de Ronde van Overijssel op 7 mei 2022

Melding brandveilig gebruik

Rijssen
• Fahrenheitstraat 12, brandveilig gebruik

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, bosperceel Markeloseweg 115’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Markeloseweg in Rijssen. Dit 
plan maakt planologisch dagrecreatieve doeleinden in het aanpalende bosperceel mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022007-0301 
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-
holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022007-/NL.IMRO.1742.BPB2022007-0301/

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 5 mei tot en met 15 juni 2022 inzien bij 
de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook 
aanvullende juridische informatie.

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

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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Vacatures Adviesraad Sociaal Domein gemeente Rijssen-Holten 
Op 1 mei 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Rijssen-Holten gestart; afgekort ASD. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het 
sociaal domein. De adviesraad is samengesteld uit 12 leden. Daarnaast heeft de adviesraad een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris. 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar 3 nieuwe leden voor de ASD
Er zijn vacatures binnen de volgende gebieden:
• Economie en Participatie (onder andere onderwijs, arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en participatiewet): 2 vacatures
• Leefomgeving en Mobiliteit (onder andere huisvesting en (leerlingen)vervoer): 1 vacature

Vindt u het als inwoner van onze gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Rijssen-Holten? Wilt u eraan bijdragen dat burgers hun stem en mening 
kunnen laten horen op het gebied van het sociaal domein? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren naar deze plek in de ASD.

Wat verwachten we van het nieuwe lid van de Adviesraad Sociaal Domein?
• Is minimaal 18 jaar oud en woonachtig in Rijssen-Holten.
• Is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en heeft ervaring of affiniteit met het gemeentelijk sociaal domein.
• Denkt en handelt vanuit het belang van de inwoners die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben.
• Kan analytisch denken, beleidstukken lezen, zich hier een mening over vormen en adviseren.
• Beschikt over een kritische en positieve open houding.
• Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden.
• Beschikt over voldoende tijd: gemiddeld 10 uur per maand.
• Heeft geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Rijssen-Holten, is geen lid van het college of de gemeenteraad en is geen ambtenaar  
 van de gemeente Rijssen-Holten.
• Heeft geen zakelijke binding met de gemeente Rijssen-Holten, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke positie van de ASD.

Wat bieden we?
• Een positie om met de ASD de gemeente te adviseren over de verdere ontwikkeling van zaken die spelen binnen het sociaal domein.
• Een vergoeding van € 750,- op jaarbasis.

Uw sollicitatie kunt u vóór 1 juni 2022 richten aan de secretaris van de ASD (Jacquelien Plomp) via jacplomp@gmail.com. 

De data voor sollicitatiegesprekken worden in overleg met de sollicitanten vastgesteld. 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met Edwin Kamp, voorzitter van de ASD, via edwinkamp1974@gmail.com. 


