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21 jaar Rijssen-Holten
Vier het mee!

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.

De gemeente Rijssen-Holten viert dit jaar haar 21-jarige bestaan. Eigenlijk had het vorig jaar groot
feest moeten zijn. In 2021 bestond de gemeente namelijk 20 jaar. Vanwege de pandemie is zoals
zoveel feesten ook dit jubileumfeest uitgesteld. De samensmelting van de 2 kernen wil de gemeente
toch nog gaan vieren: op 1 en 2 juli.
1 juli: Parkgebouw Rijssen
Op vrijdag 1 juli is er een evenement in het Parkgebouw in Rijssen met als thema Cultuur en Ondernemen.
Met een expositie, muzikale omlijsting, hapjes en drankjes is het ontmoeten een feest! Het programma vindt
u op www.parkgebouw.nl/21-jaar-rijssen-holten.
2 juli: Triathlon Holten
Op zaterdag 2 juli feesten we verder tijdens de Triathlon Holten, met als thema Sport en Jeugd. Na de
prijsuitreiking zaterdagavond barst het feest in Holten los, waaraan de gemeente een muzikale bijdrage
levert. Het programma vindt u op www.triathlonholten.nl/nl/het-evenement/programma.

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.rijssenholten.nl/structurelesubsidie.

Voormalig clubgebouw te koop

De gemeente verkoopt het voormalige clubgebouw
van Politiehondenvereniging De Verdediger,
Noorderbosweg 3 in Rijssen. Het clubgebouw
staat op gemeentegrond en heeft een recht van
opstal. Het perceel heeft de bestemming recreatiedagrecreatie en als aanvulling hierop is de activiteit
hondendressuurterrein toegestaan. De gemeente
biedt het clubgebouw aan voor € 9.900,-. De kosten
voor het recht van opstal zijn ook voor de koper.
Interesse in de koop van het clubgebouw kunt u tot
29 juni, 12.00 uur aan ons doorgeven. Kijk voor meer
informatie over het gebouw en de verkoop op www.
rijssen-holten.nl/noorderbosweg3.

Controles voetgangersgebied Rijssen

Om iedereen de mogelijkheid te geven om veilig en
rustig te winkelen, is een deel van het centrum van
Rijssen voetgangersgebied. Na 11.00 uur mogen
daar geen fietsers rijden. Auto’s mogen er dan alleen
rijden als ze een ontheffing hebben.
Helaas merken we dat er na 11.00 uur
toch regelmatig fietsen en auto’s in het
voetgangersgebied rijden. Daar zijn klachten over
binnengekomen. Daarom gaan we de komende tijd
actiever controleren. Wie zich niet aan de regels
houdt, kan een boete krijgen. Meer informatie vindt u
op www.rijssen-holten.nl/voetgangersgebied.

Officiële Bekendmakingen
Week 24, 2022

Algemeen

Alcoholwet

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.

Verleend

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
Ingekomen
Holten
• Beusebergerweg 44, een grondopstelling van zonnepanelen
• Rijksweg A15, een interne verbouwing van de shop en het aanpassen van de gevels en
reclame-uitingen
Rijssen
• De Oplegger, naast nummer 12, het plaatsen van een woonunit
• Ethaanstraat 2, het renoveren van de voorgevel
• Holterstraatweg 85, het wijzigen van de inrichting
Verleend
Holten
• Forthaarsweg 21 en 21-1 tot en met 21-25, het realiseren van tijdelijke opvang voor
vluchtelingen
• Geskesdijk 18A, het bouwen van een recreatiewoning
• Lichtenbergerweg (K14), diverse locaties, het kappen van bomen
• Markepad 6, het plaatsen van een schutting
• Postweg 11 en 22, het kappen van bomen
• Schoolstraat 6, 8, 10, 12, 14 en 16, het verbouwen en uitbreiden van zorgappartementen tot 6
woningen
• Wildweg 59-61, het kappen van bomen
Rijssen
• De Bleijdestraat 42, het plaatsen van een nokverhoging

Rijssen
• Schild 2b, het uitbreiden van een terras

APV
Holten
• Gemeente Rijssen-Holten, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de Reggetocht
Rijssen
• Drostendijk 2, het exploiteren van een openbare inrichting
• Gemeente Rijssen-Holten, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de Reggetocht

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Pannenweg
ongenummerd’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Vianenweg en Pannenweg in
Holten. Dit plan maakt planologisch 6 kleine wooneenheden op basis van het beleid ruimtelijke
ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk (7451 TG).
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022004-0301
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.
BPB2022004-/NL.IMRO.1742.BPB2022004-0301/.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ook inzien bij de
balie Ruimte.
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Fliermatenweg 2’
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Fliermatenweg en de Lambooysweg
in Holten. Dit plan maakt planologisch de toevoeging van 2 woningen middels de rood-voorroodregeling mogelijk (745 NH).
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2021003-0401
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.
BPB2021003-/NL.IMRO.1742.BPB2021003-0401/.

Sloopmeldingen
Holten
• Gaardenstraat 11, het verwijderen van asbest

U kunt het bestemmingsplan vanaf 16 juni 2022 tot en met 28 juli 2022 ook inzien bij de balie
Ruimte.

Rijssen
• Baankamp 9, het verwijderen van asbest
• Kattenhaarsweg 53, het verwijderen van asbest
• Koninginneweg 77, het verwijderen van asbest
• Nieuwlandsweg 20, het verwijderen van asbest
• Zuiderstraat 7 en 15, het verwijderen van asbest

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.

Milieumelding

Holten
• Forthaarsweg, wegdeel tussen de Oude Hellendoornseweg en de Enkweg
(nutswerkzaamheden): 20-06-2022 t/m 01-07-2022
• Koninginnepage, vanaf huisnummer 23 tot de aansluiting met het Koolwitje (woonrijpmaken):
t/m 24-06-2022

Holten
• Helhuizerweg 46, het bouwen van een strostal

Evenementenvergunningen
Verleend
Rijssen
• Opbroekweg 46, het organiseren van een finale bedrijfsvoetbal en s.v. Rijssen - Heracles Almelo
op 1 en 2 juli 2022

Rijssen
• Geskesdijk, tussen Middelveen en Rietweg (vervangen brug): 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
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