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Rookmelders vanaf 1 juli
2022 wettelijk verplicht
Rookmelders redden levens. Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 een nieuwe wet: minimaal één
rookmelder op iedere verdieping. Met de slogan ‘Check - Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland
bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis.
Check, koop en plak rookmelders
Wilt u weten hoeveel rookmelders u in huis nodig heeft en waar ze moeten hangen? Check dan rookmelders.
nl. Binnen een paar minuten weet u precies hoeveel u er nodig heeft in uw thuissituatie. U koopt ze online,
in een bouwmarkt of elektronicawinkel en plakt ze op. Zo zorgt u voor uw veiligheid én die van uw dierbaren.
Rookmelders zorgen er namelijk voor dat u bij brand meer tijd heeft om veilig buiten te komen en om de
brandweer te bellen.
Meer tijd om te vluchten
Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wel wakker worden van rook. Maar als u slaapt, dan slaapt uw
neus ook. Een rookmelder maakt u wél wakker en is daarom zo belangrijk. U houdt meer kostbare tijd over
om uzelf en uw dierbaren in veiligheid te brengen.
Meer informatie
U vindt informatie over rookmelders, het onderhoud en regelgeving op www.rookmelders.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

Vraag subsidie aan vóór 1 juli 2022

Elk jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen
bij de gemeente. De structurele subsidie 2023
(exploitatie- en budgetsubsidieaanvragen) kunt u
aanvragen tot 1 juli 2022. Aanvragen voor deze
subsidie die wij te laat ontvangen, nemen wij niet
meer in behandeling. Het verantwoorden van
ontvangen subsidie in 2021 moet ook voor 1 juli
2022 plaatsvinden.
Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen met
eHerkenning! Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag
deze dan zo snel mogelijk aan en houd rekening
met de benodigde tijd hiervoor. Meer informatie en
het aanvraagformulier vindt u op
www.rijssen-holten.nl/structurelesubsidie.

Andere openingstijden in de week van
6 tot en met 10 juni

In de week van 6 tot en met 10 juni gelden er andere
openingstijden in verband met Pinksteren en een
personeelsbijeenkomst:
•

•

•

Maandag 6 juni: Gemeentehuis, zwembad
De Koerbelt en zwembad Twenhaarsveld,
sporthallen en afvalbrengpunten zijn gesloten in
verband met Pinksteren.
Dinsdag 7 juni: De balie Burgerzaken in het
gemeentehuis is bij wijze van uitzondering
geopend op dinsdagavond 7 juni. U kunt er dan
op afspraak terecht.
Donderdag 9 juni: Het gemeentehuis, zwembad
De Koerbelt, zwembad Twenhaarsveld en
de sporthallen zijn vanaf 12.00 uur gesloten.
De balie Burgerzaken in Kulturhus Holten en de
afvalbrengpunten zijn wel gewoon open.

Lokale veteranendag op 18 juni

Dit jaar vindt de lokale veteranendag in onze
gemeente plaats op zaterdag 18 juni bij het
Parkgebouw in Rijssen. De bijeenkomst biedt onze
veteranen, zowel jong als oud, de mogelijkheid tot
ontmoeten en herinneringen met elkaar te delen.
De Nederlandse Veteranendag is een week later in
Den Haag. De lokale bijeenkomst is voor velen een
uitkomst om niet ver te hoeven reizen.
De uitnodigingen voor de lokale veteranendag zijn
inmiddels verstuurd. Bent u veteraan en heeft u geen
uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar
bestuurssecretariaat@rijssen-holten.nl.
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Algemeen

Sloopmeldingen

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
• Rutgersweg 2, het verwijderen van asbest van een schuur

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.

Omgevingsvergunningen

Rijssen
• Broedersdijk 65, het slopen van een schuur
• Jacob Reviusstraat 14, het verwijderen van asbest
• Rijssenseweg 13 , het verwijderen van asbest

Milieumelding
Rijssen
• Fahrenheitstraat 5, het veranderen van de activiteiten

Ingekomen
Holten
• Broekweg 5A, het plaatsen van zonnepanelen in de weide
• Koningin Wilhelminastraat 15, het wijzigen van het gebruik i.v.m. het starten van
Buitenschoolse Opvang
• Larenseweg 102D, het bouwen van een tijdelijke Albert Hein met parkeerplaats en het kappen
van bomen
• Wildweg 59, het kappen van bomen

Evenementenvergunningen

Rijssen
• A.H. ter Horstlaan 25, het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van bomen
• Dokter P. Oosthoekstraat 7, het bouwen van een overkapping/berging
• Eshuisstraat 20, het plaatsen van een dakopbouw
• Markeloseweg 81, het vernieuwen van het dak, het uitbouwen van de bovenverdieping en het
plaatsen van zonnepanelen
• Oosterhofweg 164, het vervangen van een deel van de dakpannen en het uitvoeren diverse
timmerwerken

Verleend

Verleend
Holten
• Haarspit 1, het plaatsen van een erfscheiding
• Handelsweg 9, het plaatsen van een sprinklertank en sprinklerpompgebouw, een trafo, een
watertank en een laadkuil
• Lambooysweg 2A, het organiseren van een tentfeest
• Patrijzenweg 2, het herplaatsen van het tuinhuis
Rijssen
• Cattelaar 2, het plaatsen van een led-scherm
• De Ronde Maat 75, het plaatsen van een buitenunit van een airco aan de voorkant van de
woning
• De Voorzet 12, het bouwen van een erker
• Fahrenheitstraat 2, het vervangen van het spandoek aan de gevel voor een scherm
• Jan Oalbertspad E 1745, 1746 en 1758, het planten van bomen
• Karel Doormanstraat 41, het vervangen van de dakkapel op de achtergevel
• Kasteellaan 9, het plaatsen van zonnepanelen
• Koninginneweg 14 , het plaatsen van een dakopbouw
• Markeloseweg 20, het plaatsen van een dakkapel
• Markeloseweg 81, het vernieuwen van het dak, het uitbouwen van de bovenverdieping en het
plaatsen van zonnepanelen
• Pannenwerk 28, het plaatsen van erfafscheidingen
• Roelf Bosmastraat 96, het plaatsen van een overkapping inclusief berging
• Schild 5, het plaatsen van 3 dakkapellen en het vervangen van het dak
• Wethouder H.H. Korteboslaan 107 - 115B, een wijziging (voor 3 kavels)
op vergunning 1742-HZ_WABO-2211687 (het bouwen van 15 woningen)

Verlenging beslistermijn
Holten
• Geskesdijk 18A, het bouwen van een recreatiewoning
• Vianenweg 18B, (B 5073) in Holten, het bouwen van een woning en een bijgebouw

Melding lozing buiten inrichting
Holten
• Larenseweg 102D, het lozen van hemelwater van de tijdelijke supermarkt en de parkeerplaats

Hogere grenswaarde
Ingekomen
Holten
• Larenseweg 32, het aanvragen van een hogere grenswaarde

Ingekomen
Holten
• Landuwerweg (K294), het organiseren van World Championship Tug of War
van 15 t/m 18 september 2022

Holten
• Deventerweg 85, het organiseren van de School- en Volksfeesten Dijkerhoek
van 24 t/m 26 juni 2022
Rijssen
• Elsenerstraat, Verlengde Oranjestraat en Oranjestraat, het organiseren van de 3e etappe van
de inline-skatemarathon 4-daagse op 17 juni 2022

Alcoholwet
Verleend
Rijssen
• Hoek Molendijk-Noord/Celsiusstraat, het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken
tijdens Houtdorp op 27 en 28 juli 2022

Incidentele festiviteit
Verleend
Rijssen
• Stokmansveldweg 2, het melden van een incidentele festiviteit licht op 7, 8, 9 en 10 juni 2022

Bestemmingsplannen
Gebiedsvisie ‘gezamenlijk toekomstbeeld Enterstraat – Kop Grotestraat’
Deze gebiedsvisie is op 10 maart 2022 vastgesteld door de gemeenteraad van Rijssen-Holten.
De gebiedsvisie schept duidelijkheid voor burgers, ondernemers, instellingen en andere overheden
over de door het gemeentebestuur gewenste ontwikkelingsrichting van het centrumdeel van
de Enterstraat en kop Grotestraat en de prioriteiten die het bestuur hierbij stelt. De visie brengt
beleid en ontwikkelingen in kaart en met elkaar in verband; het biedt een totaalperspectief
voor het centrumdeel van de Enterstraat en de kop Grotestraat. De gebiedsvisie is ongewijzigd
vastgesteld ten opzichte van de ontwerpgebiedsvisie.
De gebiedsvisie kunt u inzien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.SVRW2021001-0401 en op
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.SVRw2021001-/
NL.IMRO.1742.SVRw2021001-0401/.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Oude Deventerweg ong.
en Maneschijnsweg 2’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Oude Deventerweg in Holten.
Op basis van de rood voor roodregeling wordt hier een compensatiekavel gesitueerd. Er wordt
gesloopt aan de Maneschijnsweg 2 in Holten, tevens vindt er ontmenging plaats van huidige
agrarische IV bedrijf plaats (7451CM).
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2021006-0301
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn
beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2021006-/
NL.IMRO.1742.BPB2021006-0301/.
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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 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.
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. Kijk voor de digitale stukken op www.rijssen-holten.nl/parkhekvolkspark. 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.
Plan voor herinrichting van de parkeerplaats aan de Oosterhofweg
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. Kijk voor de digitale
stukken op www.rijssen-holten.nl/parkeerplaatsoosterhofweg. 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
Rijssen
• Geskesdijk, tussen Middelveen en Rietweg (vervangen brug): 30-05-2022 t/m 08-07-2022
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022

