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Praat mee over de
Wijk van de Toekomst
Ruim 37 procent van de bewoners uit de Wijk Plan Zuid en uit een deel van De Delle heeft zijn
mening gegeven over de leefomgeving. De bewoners uit deze wijken hebben in maart een enquête
ontvangen omdat hun wijk is aangewezen als Wijk van de Toekomst. De resultaten van de enquête
worden gebruikt om de wijken voor te bereiden op de toekomst, zodat ook de volgende generaties
met plezier in deze wijken kunnen en blijven wonen. Onder de bewoners die de enquête hebben
ingevuld verloten we 10 cadeaubonnen. De winnaars krijgen binnen 2 weken bericht.
Wijk van de Toekomst
In de Wijk van de Toekomst gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om de leefomgeving
mooier, veiliger en beter te maken. Door middel van verschillende werkgroepen wordt er een plan gemaakt
om deze doelen te behalen. Onderwerpen zoals gezondheid, veiligheid, eenzaamheid, betaalbaar en
duurzaam wonen komen aan de orde. Bewoners kunnen meepraten door hun mening en advies te geven
tijdens een van de klankbordgroepen.
Wilt u meepraten?
Woont u in de Wijk van de Toekomst en wilt u meepraten over de leefbaarheid van uw woonomgeving?
Meld u zich dan aan voor een van de klankbordgroepen. Dit kan via een mail naar
WijkvandeToekomst@rijssen-holten.nl.

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

Loting 1 woning en 16 kavels Het
Opbroek

Op woensdag 15 juni 2022 om 19.30 uur is de
loting van 1 starterswoning en 16 gemeentelijke
kavels in Het Opbroek. De starterswoning en de
kavels worden toegewezen aan deelnemers van
de loting. Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bouwt de
woning namens de gemeente Rijssen-Holten.
Aanmelden loting tot woensdag 25 mei, 12.00 uur
Een link naar het aanmeldformulier staat op
www.rijssen-holten.nl/lotingopbroekjuni2022.
De volgorde van toewijzing wordt bepaald via loting
door de notaris. Meekijken met de loting kan via
raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen. Informatie over
de ligging van de woning en kavels vindt u op
www.rijssen-holten.nl/opbroek.

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.

Gewijzigde openingstijden en
afvalinzameling

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het
gemeentehuis, de afvalbrengpunten, zwembad De
Koerbelt, de sporthallen en het Politie Servicepunt
gesloten. Het gemeentehuis is ook gesloten op
vrijdag 27 mei.
Afvalinzameling 26 mei verschuift naar 28 mei
De afvalinzameling van donderdag 26 mei vindt
plaats op zaterdag 28 mei (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 op www.rijssen-holten.nl/contact.

Officiële Bekendmakingen
Week 20, 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.
Wij vragen 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.

Bestuur

De raad vergadert op woensdag 25 mei 2022 vanaf 19.30 uur.
U kunt de agenda met de achterliggende stukken vanaf 18 mei 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
• Burgemeester van der Borchstraat 2, het plaatsen van units t.b.v. tijdelijke huisvesting
• H.J. Wansinkstraat 26A, het aanpassen van de indeling
• H.J. Wansinkstraat 26A, het aanpassen van de indeling (brandveilig gebruik)
• Postweg 113, het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning
• Vijfhuizenweg 20, het plaatsen van zonnepanelen

Verleend
Rijssen
• Biesterij 2B en 2C, het bouwen van een woning met inwoning
• Buitenplaats 56, het bouwen van een aanbouw
• Constantijn Huygensstraat 54, het bouwen van een tuinhuisje
• Keizersdijk (M 76), een wijziging op verleende vergunning 1742-HZ_WABO-171255
(het realiseren van een zonnepark)
• Wijnand Zeeuwstraat 50, het vervangen van de keermuur
Ontwerpbesluit

Rijssen
• Wierdensestraat 50, het uitbreiden van het terras

APV

Rijssen
• Arend Baanstraat 98, het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken op 11 juni 2022

Plan voor nieuw parkhek Het Volkspark en omgeving
Met het Masterplan De Oosterhof heeft de gemeente de ambities om van Het Volkspark,
Park de Eschhorst en de weide met de hospice één samenhangend park te maken. De
gemeente gaat dat in deelprojecten uitvoeren. Als eerste is er een plan gemaakt om
onnodige hekken tussen de parkdelen te verwijderd. Daarvoor in de plaats komt er aan de
buitenzijde van het parkgebied een uniform parkhek als een nieuwe eenduidige grens van
één groot park.
Tekening ter inzage
De tekening waarop te zien is waar onnodige hekken worden verwijderd en waar het nieuwe
parkhek komt te staan ligt formeel ter inzage van woensdag 18 mei tot en met woensdag
15 juni 2022. Voor meer informatie over dit ontwerp kunt u contact opnemen met Jeroen
Korenromp via (0548) 854 673. Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het plan
schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244,
7460 AE Rijssen.

Als uitwerking van het Masterplan De Oosterhof is er een plan gemaakt voor het
optimaliseren van de waterhuishouding van het Volkspark en landgoed De Oosterhof. Om
te zorgen dat na piekbuien geen vervuild water het park en het landgoed instroomt, wordt
er een bergbezinkleiding aangelegd onder de parkeerplaats aan de Oosterhofweg. Na die
werkzaamheden wordt de parkeerplaats opnieuw ingericht met uitgangspunten van het
Masterplan en passend bij de omgeving.
Tekeningen ter inzage
De tekening waarop de herinrichting van de parkeerplaats aan de Oosterhofweg is
uitgewerkt ligt formeel ter inzage van woensdag 18 mei tot en met 15 juni 2022. Voor
meer informatie over dit ontwerp kunt u contact opnemen met Gerard ten Bolscher
(g.tenbolscher@rijssen-holten.nl). Zolang u dit plan kunt inzien, kunt u uw inspraak op het
plan schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Wegafsluitingen

Holten
• Menumsweg 6 (I 62), het bouwen van een vrijstaande woning

Sloopmeldingen
Holten
• Hoffesstraat 11, het verwijderen van asbest
• Pasopsweg 3A, het gedeeltelijk slopen van het dak i.v.m. vervangen dakconstructie

Verleend

Verleend

Plan voor herinrichting van de parkeerplaats aan de Oosterhofweg

Rijssen
• Het Middenveld 3, het bouwen van een schuur/overkapping
• Plaagslagen 2, het plaatsen van een dakopbouw
• Schild 5, het plaatsen van een dakkapel
• Teunis Lodderstraat, nabij nummer 13, het kappen van bomen

Evenementenvergunning

Alcoholwet

Verleend

Raadsvergadering

Rijssen
• De Bleijdestraat 23, het verwijderen van asbest
• Molenstalweg 19, het slopen van de bestaande berging/carport
• Oranjestraat 57, het verwijderen van asbest

Holten
• Centrum Holten, het organiseren van een carnavalsoptocht op 4 juni 2022

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): t/m 03-06-2022
• Koninginnepage, vanaf huisnummer 23 tot de aansluiting met het Koolwitje
(woonrijpmaken): 31-05-2022 t/m 24-06-2022
• Langstraat, bij uitrit recreatieterrein Langstraat 6 (kraanwerkzaamheden):
op 27-05-2022, tussen 09.00 uur en 16.00 uur
Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022
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