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Stickers op
groene afvalcontainer

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.

We merken onder meer uit de recente peiling Afvalscheiding en Afvalcampagne BAAS, dat veel
mensen niet precies weten welk afval in de groene container mag. Daardoor komt er groente-,
fruit- of tuinafval (gft) onbedoeld in de verkeerde container terecht. Om je te helpen plakken we
vanaf maandag 30 mei op alle groene containers in onze gemeente stickers. Op die manier kun je
makkelijk zien wat er in de groene afvalcontainer thuishoort.

Contact
www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl

Groene containers goed gevuld
We zien dat over het algemeen de groene afvalcontainers goed worden gevuld. Tegelijkertijd zien we dat
er groente-, fruit- en tuinafval terechtkomt in de grijze container (restafval). Wist u bijvoorbeeld dat restjes
gekookt eten in de groene container mogen? En dat kaaskorsten, haren en peuken niet in deze container horen?

(0548) 854 854

Alle containers voorzien van een hulpsticker
Op de grijze container (restafval) en de pmd-container (verpakkingsafval) plakten we al eerder stickers. Toen
werd dit opgevolgd door een controleactie. Die actie gaan we nu niet uitvoeren.

Makkelijk Melden app (iOS en Android)

Melding openbare ruimte
www.rijssen-holten.nl/melding

Volg ons ook op social media

Vragen over afvalscheiding?
Op de website mijnafvalwijzer.nl of in de app AfvalWijzer (via de Playstore of Appstore) staat meer informatie.
Kom je er niet uit of heb je een vraag over afval? Neem dan contact met ons op via afval@rijssen-holten.nl.

/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Start werkzaamheden project Regge
Pelmolen Rijssen

De Regge is de afgelopen jaren vrijwel geheel
heringericht. Met het project Regge Pelmolen Rijssen
vult het waterschap Vechtstromen nu een van de
laatste ontbrekende schakels in. De komende periode
voert Hoftijzer Verhuur en Aannemingsbedrijf BV uit
Aalten de werkzaamheden uit.
Tijdspad werkzaamheden
De werkzaamheden van de Regge (omgeving
Pelmolen Rijssen) starten op maandag 30 mei 2022
en duren tot in het najaar van 2022. Omwonenden
en recreanten langs en op het water kunnen hier
enige hinder van ondervinden. Kijk voor meer
informatie op www.vechtstromen.nl/projecten/
actuele-projecten/regge-pelmolen-rijssen/.

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 2022.
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.

Ontvang € 800,- om energierekening
te betalen

Met een laag inkomen kan de hoge energierekening
voor problemen zorgen. Daarom krijgen huishoudens
in de gemeente Rijssen-Holten die op of net boven
het sociaal minimum zitten in 2022 eenmalig € 800,van de gemeente.
Is uw inkomen 120% van het sociaal minimum of
minder en heeft u nog geen € 800,- ontvangen?
Vraag dit dan aan via www.rijssen-holten.
nl/energietoeslag. Voor hulp bij uw aanvraag
kunt u contact opnemen met de vrijwillige
Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. Dit kan op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via
(0548) 362 755.

Officiële Bekendmakingen
Week 21, 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
• Pasmansweg 3, het uitbreiden van een opslag

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
Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op woensdag 25 mei 2022 en op dinsdag 31 mei 2022 om 19.30 uur.

Evenementenvergunning
Verleend
Holten
• Espelodijk 2, het organiseren van het Splosefeest op 10, 11 en 12 juni 2022

Alcoholwet
Verleend

Op de agenda van 25 mei 2022 staat onder andere:
• Raadsvoorstel Over te hevelen budgetten van 2021
• Raadsvoorstel Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, rood
voor rood Okkenbroekseweg 15'
• Raadsvoorstel Intrekken ‘Beleid grondgebonden Zonnepanelen’
• Initiatiefvoorstel raadslid R.W. Meijerink inzake vaststellen nieuwe Winkeltijdenverordening
• Raadsvoorstel Vaststelling coalitieakkoord 2022-2026

Holten
• Meester Bosweg 5, het bijschrijven van leidinggevenden

Op de agenda van 31 mei 2022 staat:
• Raadsvoorstel Benoeming wethouders raadsperiode 2022-2026
• Raadsvoorstel Toelating nieuw benoemde raadsleden mei 2022
• Raadsvoorstel Benoeming commissieleden mei 2022
• Raadsvoorstel Diverse benoemingen raadsperiode 2022-2016

Aanwijzing toezichthouder

Melding brandveilig gebruik
Rijssen
• Galvanistraat 11A, het vervangen van de brandmeldinstallatie

De volgende persoon is aangewezen als toezichthouder:
• De heer R. Beverdam

U kunt de agenda met de achterliggende stukken inzien via raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
Informatie over inspreken tijdens vergaderingen of het spreken van een raadsfractie vindt u op
www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via
griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531.

Plan voor nieuw parkhek Het Volkspark en omgeving

Omgevingsvergunningen

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 verwijderen. Daarvoor in de plaats komt er aan de buitenzijde van het
parkgebied een uniform parkhek als een nieuwe eenduidige grens van één groot park.

Ingekomen
Holten
• Espelodijk 5, het slopen van een schuur
• Schapendijk 4, een wijziging op verleende vergunning (1742-HZ_WABO-204262), het
realiseren van een stal
• Tromopsweg 3W, het bouwen van een berging

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.

Rijssen
• De Steege 2, het realiseren van een schuin dak op de overkapping/schuur en een
schutting op de erfgrens
• Haarstraat 91, het plaatsen van een dakkapel
• Kievit 37, het plaatsen van een schutting
• Molenstraat 44, het bouwen van een schuur
• Zeven Peggenweg ongenummerd (G 3254), het bouwen van 5 rijwoningen

Plan voor herinrichting van de parkeerplaats aan de Oosterhofweg

Verleend
Holten
• Burgemeester van der Borchstraat 2, het plaatsen van units t.b.v. tijdelijke huisvesting
• Vletgaarsmaten en De Haar, diverse locaties, het plaatsen van cameramasten
Rijssen
• Enterstraat 120, het verbouwen/uitbreiden van de woning en een bijgebouw
• Jutestraat 24, het uitbreiden van de kappenhal
• Karel Doormanstraat 45 en 47, het plaatsen van een dakkapel
• Tichelweg ongenummerd (tussen Tichelweg 5 en rotonde Enterstraat), het kappen van bomen

Ontwerpbesluit
Holten
• Molenbelterweg A 1895, het aanleggen van een wijngaard

Sloopmeldingen
Holten
• Beusebergerweg 80, het verwijderen van asbest
• Vijfhuizenweg 16, het verwijderen van asbest
Rijssen
• A.H. ter Horstlaan 25, het verwijderen van asbest
• Esstraat 65, het verwijderen van asbest
• Esstraat 141, het verwijderen van asbest

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
ervoor 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.
Tekening 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 woensdag 15 juni 2022. Voor meer
informatie over dit ontwerp kunt u contact opnemen met Gerard ten Bolscher via
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

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 (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

Publicatiedatum 25 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
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Uitnodiging afscheidsreceptie

Jan Aanstoot

Op woensdagmiddag 8 juni 2022 neemt de
gemeente Rijssen-Holten afscheid van wethouder
Aanstoot in het gemeentehuis in Rijssen. U bent van
harte welkom.
Jan Aanstoot is voor Gemeentebelang Rijssen-Holten
2 termijnen wethouder geweest in onze gemeente. Hij
had de portefeuilles mobiliteit, infrastructuur, wijken,
handhaving, duurzaamheid en energietransitie. We
nemen afscheid van een bevlogen en pragmatische
wethouder met een luisterend oor voor onze inwoners,
die altijd op zoek was naar draagvlak en oplossingen.
Het gemeentebestuur biedt Jan Aanstoot op woensdag
8 juni van 16.30 tot 17.30 uur een afscheidsreceptie
aan in de centrale hal van het gemeentehuis, Schild 1,
in Rijssen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig
te zijn.

