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Loting 1 woning en
16 kavels Het Opbroek

Gemeente Rijssen-Holten
Bezoekadres
Schild 1, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten

Op woensdag 15 juni 2022 om 19.30 uur vindt de loting van 1 starterswoning en 16 gemeentelijke
kavels in Het Opbroek plaats. De starters-woning en de kavels worden toegewezen aan deelnemers
van de loting. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bouwt deze starterswoning.
Aanmelden loting
Wilt u deelnemen aan de loting van deze woning en/of kavels? Dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 25 mei,
12.00 uur aanmelden bij de gemeente. Een link naar het aanmeldformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/
lotingopbroekjuni2022.

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

Toewijzingsprocedure
De volgorde van toewijzing wordt bepaald door middel van loting, uitgevoerd door de notaris. Bij de
bevestiging van uw deelname aan de loting ontvangt u een nummer. Met dit nummer neemt u deel aan de
loting. Meekijken met de loting kan via https://raad.rijssen-holten.nl/gemeenteraad/publicatie/komendevergaderingen (overige bijeenkomsten). Als de loting bepaalt dat aan u een woning of kavel wordt
toegewezen, krijgt u een optie tot en met maandag 27 juni 2022, 12.00 uur. Uiterlijk deze datum bevestigt
u de optie of wijst u deze af.
Meer informatie
Aan deelname aan de loting en aankoop van de woning of kavel zijn voorwaarden verbonden. Deze
voorwaarden voor deelname, meer informatie over de toewijzingsprocedure, een overzicht van de
woning- en kavelprijzen en het aanmeldformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/lotingopbroekjuni2022.
Informatie over de ligging van de woning en kavels vindt u op www.rijssen-holten.nl/opbroek.

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

Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente is begonnen met de preventieve
bestrijding van de eikenprocessierups. Dat doen
we door bomen te behandelen met een biologisch
middel. De eikenprocessierupsen zijn actief van
mei tot en met augustus. Ook tijdens de actieve
periode bestrijden we de eikenprocessierups door
het wegzuigen van de nesten. Dit gebeurt op zoveel
mogelijk overlastlocaties binnen de bebouwde kom
en veel bezochte locaties buiten de bebouwde kom.
Meer informatie over de bestrijding van de
rups en wat u zelf kunt doen om overlast te
voorkomen vindt u op www.rijssen-holten.nl/
eikenprocessierups.

Militaire oefening

Van maandag 16 mei tot en met donderdag 20 mei
oefenen 14 militairen van de eenheid Opleidings- en
Trainingscentrum Manoeuvre in (de omgeving van)
onze gemeente. De militairen houden een oefening
waarbij hun fysieke gesteldheid wordt getest. Ook
trainen zij het kunnen terugkeren naar eigen troepen
na daarvan te zijn afgesneden.
De militairen verplaatsen zich bewapend door het
gebied en rijden rond in 4 Volkswagen Amaroks en
2 vrachtwagens. Zij maken geen gebruik van (oefen)
munitie. De oefening start op 16 mei om 8.00 uur en
eindigt op 20 mei om 13.00 uur. Lees meer op
www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Aanvragen koninklijke onderscheidingen
Lintjesregen 2023
Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor
een inwoner van de gemeente Rijssen-Holten. Voor
Lintjesregen op woensdag 26 april 2023 kunt u
nu al een aanvraag indienen bij de burgemeester.
Dit kan tot uiterlijk woensdag 1 juni 2021.
Aanvragen die later binnenkomen kunnen we niet
meer in behandeling nemen. Het aanvragen van
een koninklijke onderscheiding voor een andere
gelegenheid dient u minimaal 6 maanden van
tevoren te doen.

Wilt u een voorstel indienen of heeft u vragen? Neem
dan contact met het bestuurssecretariaat. Kijk voor
meer informatie op www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Officiële Bekendmakingen
Week 19, 2022

Algemeen

Milieumelding

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.

Holten
• Handelsweg 9, het veranderen van de activiteiten

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.

Meldingen lozen buiten inrichting
Rijssen
• De Bleijdestraat 5, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
• Het Middenveld 1, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
• Kasteellaan 9, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Omgevingsvergunningen

Besluit maatwerkvoorschriften

Ingekomen

Rijssen
• Stokmansveldweg 2, maatwerkvoorschriften voor de baanverlichting van Tennisclub 		
Rijssen

Holten
• Beusebergerweg 3, het plaatsen van een erfafscheiding
• Haarspit 1, het plaatsen van een erfscheiding
• Kolweg 21, het plaatsen van een warmtepomp aan de voorzijde van de woning
• Larenseweg 102D, het aanleggen van een parkeerterrein en een wadi voor een tijdelijke 		
Albert Hein
• Oranjestraat 38, het plaatsen van een schuur
• Patrijzenweg 2, het herplaatsen van het tuinhuis
Rijssen
• Broedersdijk 65, het plaatsen van een overkapping
• De Voorzet 12, het bouwen van een erker
• Kasteellaan 9, het plaatsen van zonnepanelen
• Markeloseweg 20, het plaatsen van een dakkapel
• Smittenbelt 7, het bouwen van een carport met dakopbouw
• Welleweg 8, het plaatsen van een erfscheiding langs de keermuur

Ingekomen
Rijssen
• Centrum, het organiseren van 2 koopzaterdagen met springkussens op 16 en 23 juli 2022
• Centrum, het organiseren van het Shantyfestival op 3 september 2022
Verleend
Holten
• Menumsweg 3, het organiseren van een trekkertrekwedstrijd op 27 mei 2022
Rijssen
• Morsweg 24A, het organiseren van de Transportdag op 14 mei 2022
• Hoek Molendijk Noord/Celsiusstraat, het organiseren van Houtdorp van 25 t/m 27 en
30 juli 2022

Verleend
Holten
• Langstraat 6, het plaatsen van 4 nieuwe accommodaties
• Langstraat 6, het realiseren van een tent voor buitenbijeenkomsten

Alcoholwet

Rijssen
• Bovenleiding 1, het verlengen van de verleende vergunning (1742-HZ_WABO-216836) 		
voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
• Dokter Stokkersstraat 17, het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening voor 		
het houden van een B&B
• Leijerweerdsdijk 1 (N 100), het realiseren van een veldopstelling zonnepanelen
• Nijverdalseweg 149, het uitbreiden van het bedrijfspand
Buiten behandeling gesteld

Verleend
Holten
• Dijkerhoekseweg 10, het verstrekken van alcoholhoudende dranken op 19 juni 2022

Brandveilig gebruik
Rijssen
• Fahrenheitstraat 2 , melding brandveilig gebruik i.v.m. personeelsfeest op 21 mei 2022

Wegafsluitingen

Holten
• Vijfhuizenweg 20, het plaatsen van 26 zonnepanelen

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.

Rijssen
• De Stroekeld 47, het plaatsen van een schutting
• De Steege 2, het plaatsen van een schutting

Holten
• Citroenvlinder, bij de huisnummers 38 t/m 53 (woonrijpmaken): t/m 03-06-2022

Sloopmeldingen
Holten
• Bergmanstraat 29, het verwijderen van asbest
• Helhuizerweg 14, het slopen van de schoorsteen en het verwijderen van asbest uit de 		
dakkapel
Rijssen
• Arend Baanstraat 51, het verwijderen van asbest van 2 schuurtjes
• Oude Goorseweg 2, het slopen van een schuur/overkapping
• Sikkelweg ongenummerd (L67), het verwijderen van asbest
• Venegge 6, het slopen van de gebouwen

Evenementenvergunningen

Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 6 (kraanwerkzaamheden): op 13-05-2022, tussen 07.00 uur
en 18.00 uur
• Elsenerstraat, bij huisnummer 49 (kraanwerkzaamheden): op 14-05-2022, tussen 07.00 uur
en 13.00 uur
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 		
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022

Publicatiedatum 11 mei 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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HOEVEEL TUINTEGELS
VERVANG JIJ VOOR GROEN?

in toffe p
Doe mee aan De Groene Tuin Challenge en help mee om RijssenHolten groener te maken. Wip tegels uit je voor- of achtertuin en
vervang deze door groen. Doe mee en ontvang gratis planten!
Verruil tijdens De Groene Tuin Challenge zoveel mogelijk tegels uit je
voor- of achtertuin voor groen zoals bloemen, planten en bomen. Dit
is belangrijk omdat het weer in Nederland steeds extremer wordt.
Hevige regenbuien worden afgewisseld door periodes van droogte en
hitte. Hierdoor ontstaan problemen zoals wateroverlast en hittestress.
Meer groen in je tuin helpt deze problemen tegen te gaan. Groen gaat
wateroverlast tegen, koelt de omgeving als het warm is en houdt water
vast wanneer het droog is. Door deel te nemen aan De Groene Tuin
Challenge help jij Rijssen-Holten voor te bereiden op het weer van de
toekomst!
NK Tegelwippen
Rijssen-Holten is niet de enige gemeente in Nederland waar aandacht
wordt besteed aan vergroening. De inwoners van onze gemeente
gaan met meer dan 100 andere gemeentes de strijd aan tijdens het
NK Tegelwippen. Die strijd willen we winnen! De gemeente die de
meeste tegels per 1.000 inwoners wipt wint de prestigieuze Gouden
Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de
Gouden Tegel. Je kunt jouw gewipte tegels tot 31 oktober opgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden automatisch opgeteld
bij de Tegelstand van Rijssen-Holten.
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De Groene Tuin Challenge

Spelregels
Iedereen kan meedoen! Maar er zijn wel een aantal spelregels:
• Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten
dus worden omgerekend naar dit formaat.
• Ga niet zomaar in de openbare ruimte tegels wippen. Zorg wel dat 		
de tegels die je wipt van jezelf zijn. Heb je geen tuin? Denk eens aan
een geveltuin. Hiervoor moet je toestemming vragen aan de
gemeente. Via www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge kun je
een geveltuin aanvragen.
• Vervang al je gewipte tegels voor groen, zoals bloemen, planten en
bomen.
Wij halen je tegels gratis op
De ophaalservice van de gemeente Rijssen-Holten haalt je gewipte
tegels gratis op! Wil je weten wanneer de ophaalservice bij jou in de
straat komt? Op www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge staat
meer informatie over de ophaalservice.
Gratis planten
Heb jij je tegels laten ophalen door de ophaalservice? Dan krijg je in ruil
voor je tegels gratis planten. Per ‘onttegelde’ vierkante meter krijg jij een
pakket met verschillende plantjes. Hoe tof! Deze plantjes brengen we
2 weken nadat jouw tegels zijn opgehaald bij je thuis langs. Je kunt tot
maximaal 50 verschillende planten ontvangen.
Toffe prijzen
Tegels gewipt? Top! Nadat je de gewipte tegels hebt doorgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen kun je ook nog toffe prijzen winnen
in onze eigen gemeente. Maak een foto van je tuin voordat je tegels
hebt gewipt en maak een foto van het eindresultaat. Plaats deze foto’s
op sociale media en tag @groendoenwij. De mooiste, grappigste en
leukste foto’s maken kans op hele toffe prijzen!

Meer informatie?
Check
groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge

