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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 23, 2022

In welke krant staat het 
gemeentenieuws?
De volledige tekst van het gemeentenieuws leest 
u in De week van Rijssen op woensdag en in 
Holtenextra op vrijdag. Er zijn andere huis-aan-
huiskranten die het gemeentenieuws van onze 
website downloaden en publiceren, maar regelmatig 
is dit slechts een deel van de tekst. Daardoor kunt u 
informatie missen.

De gemeente heeft voor het publiceren van het 
gemeentenieuws een contract met De week van 
Rijssen en Holtenextra. Wilt u het gemeentenieuws 
online lezen? Kijk dan op 
www.rijssen-holten.nl/gemeentenieuws. 
Via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen komt u 
rechtstreeks bij de officiële bekendmakingen.

Prijsuitreiking winnaars Wijk van de 
Toekomst
In maart heeft de gemeente onder inwoners uit 
de wijk Plan Zuid en een deel van De Delle een 
vragenlijst verspreid. Uit meer dan 400 ingevulde 
vragenlijsten zijn 10 winnaars van een waardebon 
geselecteerd. Op donderdagavond 2 juni zijn zij 
door wethouder Ben Beens gefeliciteerd. Onder het 
genot van een gebakje werden de waardebonnen 
uitgereikt en de winnaars toegesproken. 

De vragenlijst is onderdeel van het project Wijk van 
de Toekomst. In de wijk gaat de gemeente samen 
met de inwoners aan de slag om de leefomgeving 
beter te maken.

Rookmelders vanaf 1 juli wettelijk 
verplicht
Rookmelders redden levens. Daarom geldt vanaf 
1 juli 2022 een nieuwe wet: minimaal 1 rookmelder 
op elke verdieping. Met de slogan Check-Koop-
Plak roept Brandweer Nederland bewoners op om 
minimaal 1 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? Kijk dan op 
www.rookmelders.nl. Op deze website vindt u 
ook uitgebreide informatie over rookmelders, het 
onderhoud en de regelgeving.

Publicatiedatum 
8 juni 2022

Nieuwe samenstelling 
college Rijssen-Holten 

Met daadkracht, in vertrouwen. Zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente 
Rijssen-Holten. In dit akkoord vraagt de gemeenteraad het college om dit verder uit te werken in een 
concreet actieprogramma en bestuursagenda. De maatschappelijke opgaves zijn groot, complex en 
alleen op te lossen in samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. 
Samen zetten we de schouders eronder. 

Nieuw college van burgemeester en wethouders
Het nieuwe college bestaat uit burgemeester Arco Hofland en wethouders Ben Beens, Rob de Koe, Bert Tijhof 
en Erik Wessels. De Koe is nieuw in het college en ook is zijn partij (VVD) nieuw in de coalitie. Beens (SGP), 
Tijhof (CU) en Wessels (CDA) blijven namens hun partij het wethouderschap voortzetten. Hofland is voorlopig 
de burgemeester van dit college: “De komende periode ga ik samen met dit ‘nieuwe’ college actief werken 
aan de toekomst voor onze inwoners, bedrijven, instellingen, kerken en verenigingen. Want samen maken we 
Rijssen-Holten.” 

Wilt u weten met welke portefeuilles de collegeleden zich bezighouden? Kijk dan op 
www.rijssen-holten.nl/college. Het volledige bericht over het nieuwe college en de uitgangspunten voor de 
komende jaren leest u op www.rijssen-holten.nl/nieuws. 



Officiële Bekendmakingen
Week 23, 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 commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op maandag 13 juni 2022 om 
19.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel vaststellen Beleidsplan Armoede en Schulden
• Raadsvoorstel vaststellen Bestuursrapportage voorjaar 2022
• Raadsbrieven van het college

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op maandag 13 juni 2022 om 
20.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel Instemmen met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021
• Raadsvoorstel Vaststellen Bestuursrapportage voorjaar 2022
• Raadsvoorstel Afronding actieplan corona
• Raadsvoorstel Zienswijze begrotingen 2023 verbonden partijen
• Raadsvoorstel Toewijzing lokale publieke media-instelling Radio 350
• Raadsbrieven van het college

De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 16 juni 2022 om 19.30 uur. Op de agenda 
staat onder andere:
• Opiniërend commissievoorstel herbouw en splitsing woning Hangerad 25 Rijssen
• Opiniërend commissievoorstel principeverzoek herontwikkeling hoek Hogepad - Baankamp 
• Raadsvoorstel vaststellen Grondexploitaties Opbroek Noord
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Holten, rood voor rood, 
 Velddijk ongenummerd
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen uitwerkingsplan ‘Wonen Holten, uitwerking kavel 
 Hakkertsweg’
• Raadsvoorstel vaststellen Bestuursrapportage voorjaar 2022
• Raadsbrieven van het college

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
Kijk op www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad over inspreken tijdens vergaderingen of het spreken 
van een raadsfractie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via (0548) 854 
531 of griffie@rijssen-holten.nl.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Dorpsstraat (F 3638),  tegenover nummer 70, het kappen van een boom
• Enkweg 6, het uitbreiden en renoveren van de woning
• Forthaarsweg (B 4386, 4387, 4991, 4992, 4993, 4994 en 5012), het realiseren van tijdelijke
 opvang voor vluchtelingen
• Geskesdijk (K 132), het bouwen van een vervangende mast voor telecommunicatie
• Helhuizerweg 4, het verbouwen van de woning
• Lichtenbergerweg (K14), diverse locaties, het kappen van bomen
• Markollenweg 2, het kappen van bomen
• Postweg 11 en 22, het kappen van bomen

Rijssen
• A.H. ter Horstlaan tegenover nummer 10, Volkspark tegenover Parkstraat 14 en op de 
 begraafplaats, het kappen van bomen
• Baankamp 9, het plaatsen van 2 dakkapellen aan beide zijden van het dak
• Butaanstraat, tegenover nummer 14A, het kappen van bomen
• Opbroekweg 35 en 37, het realiseren van 3 dakkapellen
• Opbroekweg 46, het plaatsen van 2 onverlichte reclamezuilen
• Van Broekhuizenstraat 4, het plaatsen noodlokalen
• Wierdensestraat 123 en 125, het plaatsen van een dakkapel

Verleend

Holten
• Citroenvlinder 41, het bouwen van een woning
• Larenseweg 102, het plaatsen van 2 containers voor opslag
• Smidsbelt 6, het intern verbouwen van het gebouw

Rijssen
• De Oplegger 14, het bouwen van een woning
• Mulder 22, het vergroten van de woning
• Pelmolenweg 6, het bouwen van een woning

Sloopmeldingen

Holten
• Haalmansweg 6, het slopen/verbouwen van het bijgebouw

Rijssen
• Dannenberg 50D, het slopen van een schuur/bijgebouw
• Geskesdijk 19, het slopen van een werktuigenloods
• Geskesdijk 20, het slopen van een schuur
• Waagweg 5 en Kerkhofsweg 18, het verwijderen van asbest

Milieumelding

Rijssen
• Beatrixplein 4, het veranderen van de activiteiten

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten 
• Lambooysweg 2, het organiseren van Buurtfeest Beuseberg op 17, 18 en 19 juni 2022

Rijssen
• Centrum, het organiseren van de lommerdmarkten op 21 en 28 juli en op 4, 11 en 18 augustus 
 2022
• Centrum, het organiseren van 2 koopzaterdagen met springkussens op 16 en 23 juli 2022

Bestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, Okkenbroekseweg 15’ 
(25-3 2022) 

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Okkenbroekseweg in Holten. Dit plan maakt 
planologisch de omzetting van één woning met inwoonsituatie mogelijk naar wonen twee-aaneen 
op basis van het rood voor rood beleid (7451 KR).

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2021005-0401 
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.BPB2021005-/
NL.IMRO.1742.BPB2021005-0401/.

U kunt het bestemmingsplan vanaf 9 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 inzien bij het loket Ruimte 
of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. 

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
• Koninginnepage, vanaf huisnummer 23 tot de aansluiting met het Koolwitje (woonrijpmaken):
  t/m 24-06-2022

Rijssen
• Geskesdijk, tussen Middelveen en Rietweg (vervangen brug): t/m 08-07-2022
• Ligtenbergerdijk, tussen Akkerdijk en Bereklauw (herstellen verhardingen): 
 13-06-2022 t/m 14-06-2022
• 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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www.rijssen-holten.nl/21jaar
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 De gemeente Rijssen-Holten wenst

alle deelnemers aan de 

Special Olympics veel succes!


