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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 25, 2022

Laatste week Winst uit je woning
U heeft nog tot 30 juni de tijd om u in te 
schrijven voor de advies- en inkoopactie voor 
energiebesparende maatregelen. Tijdens de actie 
van GroenDoen koopt een grote groep bewoners 
samen materialen in voor het verduurzamen van 
hun woning. Hierdoor zijn de voorwaarden goed en 
de prijzen scherp. Per energiebesparende maatregel 
wordt door onze partner Winst uit je woning 
een bedrijf geselecteerd op basis van strenge 
voorwaarden, zodat u zeker weet dat deelnemende 
bedrijven de juiste prijs en kwaliteit kunnen 
aanbieden. 
Op www.groendoenwij.nl/winst-uit-je-woning staat 
meer informatie over de actie.

21 jaar Rijssen-Holten Vier het mee!
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 willen we toch 
nog gaan vieren: op 1 en 2 juli.

Op vrijdag 1 juli is er een evenement in het 
Parkgebouw in Rijssen, met als thema Cultuur en 
Ondernemen. Op zaterdag 2 juli feesten we verder 
tijdens de Triathlon Holten, met als thema Sport en 
Jeugd. Meer informatie over 21 jaar Rijssen-Holten 
vindt u op www.rijssen-holten.nl/21jaar.

Bodemonderzoek speelplekken en 
plantsoenen Rijssen
Het is belangrijk dat de leefomgeving waarin we 
wonen, leven en recreëren schoon en veilig is. 
De gemeente wil er zeker van zijn dat op deze 
plekken geen asbest in de bodem zit. Daarom 
laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) 
in juli in opdracht van de gemeente verkennend 
bodemonderzoek uitvoeren in 8 speelplekken en 
plantsoenen in Rijssen.

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, 
levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid 
op. Het asbest zit dan namelijk nog onder de 
oppervlakte. Mocht asbest gevonden worden, dan 
geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op 
te ruimen. Meer informatie vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/bodemonderzoekrijssen.

Publicatiedatum 
22 juni 2022

Onderzoek naar 
asbest in tuinen

De afgelopen jaren heeft Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) speelplekken, groenstroken, 
schoolpleinen en andere plekken waar volwassenen en kinderen recreëren en spelen onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest in de bodem. Als er asbest werd aangetroffen is het opgeruimd. 
Dit doet Projectbureau BAS voor onze gemeente en voor 6 andere gemeenten in Twente.

Onderzoek
De afgelopen periode heeft het Projectbureau samen met de gemeente, woningcorporatie en deskundigen 
met kennis over de historie van de gemeente, gekeken welke gebieden binnen de bebouwde kom een 
verhoogde kans hebben op de aanwezigheid van asbest in de tuinen bij woningen. Bijvoorbeeld vanwege het 
bouwjaar van de woningen, eerder aangetroffen asbest of het gebruik van de locatie voordat er woningen 
gebouwd werden. Dit wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk asbest in de tuinen zit, maar op basis van de 
historie is de kans aanwezig.

Voormalige Betonfabriek Voortman
1 van de gebieden in Rijssen waar Projectbureau BAS de tuinen gaat onderzoeken zijn de straten en 
woningen op de plek waar vroeger de Betonfabriek van Voortman stond. In de week van 13 juni hebben 
bewoners van deze straten en woningen een uitnodiging ontvangen van het Projectbureau voor een 
informatieavond en deelname aan kosteloos bodemonderzoek. Woningeigenaren beslissen zelf of ze 
deelnemen of niet. Mocht asbestsanering nodig zijn, dan is dit ook kosteloos voor de bewoners.



Officiële Bekendmakingen
Week 25, 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.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Handelsweg 9, een wijziging op de verleende vergunning 1742-HZ_WABO-2110378 
 (het herinrichten van de tweede verdiepingsvloer)
• Handelsweg 48, het uitbreiden van het bedrijfspand

Rijssen
• Het Opbroek Noord ongenummerd (B 10061, 10064 en 10084), het bouwen van 20 woningen 
 (10 benedenwoningen en 10 bovenwoningen)
• Oude Markeloseweg 3, het bouwen van een recreatiewoning
• Reigerstraat 20, het plaatsen van een woonwagen
• Stokmansveldweg 14, het bouwen van een tuinhuis

Verleend

Holten
• Beusebergerweg 3, het plaatsen van een erfafscheiding
• Broekweg 5A, het plaatsen van zonnepanelen in de weide
• Dijkerhoekseweg-Pasmansweg (G 408, 394, 430, 375, 575 en 649), het vervangen van de 
 bestaande betonbekleding van de gasleiding
• Handelsweg 12, het bouwen van een  kantoor met bedrijfshal
• Liezenweg 5, het plaatsen van zonnepanelen
• Postweg 113, het verbouwen en uitbreiden van de recreatiewoning
• Vijfhuizenweg 20, het plaatsen van 26 zonnepanelen

Rijssen
• A.H. ter Horstlaan 25, het kappen van  bomen
• Dokter P. Oosthoekstraat 7, het bouwen van een overkapping/ berging
• Haarstraat 91, het plaatsen van een dakkapel
• Nijlandstraat 57 , het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel
• Wierdensestraat 123 en 125, het plaatsen van een dakkapel

Verlenging beslistermijn

Holten
• Rijksweg A 1  14, het plaatsen van een overkapping voor snelladers geschikt voor elektrische 
 voertuigen en het kappen van bomen

Ontwerpbesluit

Holten
• Handelsweg 2, het oprichten van een type C inrichting
• Larenseweg 102D, het bouwen van een tijdelijke Albert Hein met parkeerplaats en het kappen 
 van bomen

Sloopmeldingen

Holten
• Holterenkstraat 18, het verwijderen van asbest

Rijssen
• Haarstraat 176 en 178 , het verwijderen van asbest
• Jan Steenstraat 34, het verwijderen van asbest
• Pelmolenweg 6, het slopen van de panden en verwijderen van asbest
• Zuiderstraat 94, het verwijderen van asbest

Milieumelding

Rijssen
• Morsweg 24, het starten van activiteiten

Melding lozen buiten inrichting

Holten
• Handelsweg 9, bemaling voor de plaatsing van een laaddok

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten 
• Centrum en Holterberg, het organiseren van de triatlon Holten op 1 en 2 juli 2022

APV

Verleend

Holten
• Aaltinksweg en Dorpsstraat, het uitvoeren van werkzaamheden op diverse data in juli, augustus 
 en september 2022

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
• Aaltinksweg, bij spoorviaduct (onderhoud aan viaduct): vanaf 03-07-2022, 20.00 uur tot 
 04-07-2022, 17.00 uur
• Aaltinksweg, bij spoorviaduct (onderhoud aan viaduct): 11-07-2022 t/m 22-07-2022
• Dorpsstraat, bij spoorviaduct (onderhoud aan viaduct): vanaf 03-07-2022, 20.00 uur tot 
 04-07-2022, 17.00 uur
• Forthaarsweg, tussen Oude Hellendoornseweg en Enkweg (kabelwerkzaamheden): 
 20-06-2022 t/m 01-07-2022
• Koninginnepage, vanaf huisnummer 23 tot de aansluiting met het Koolwitje (woonrijpmaken):
  t/m 24-06-2022

Rijssen
• Eikenlaan, tussen Casparus B.J. Landweerlaan en Lindenlaan (reconstructiewerkzaamheden):
 27-06-2022 t/m 29-07-2022
• Geskesdijk, tussen Middelveen en Rietweg (vervangen brug): t/m 08-07-2022
• Lindenlaan, vanaf Casparus B.J. Landweerlaan tot en met de kruising met de Eikenlaan 
 (reconstructiewerkzaamheden): 27-06-2022 t/m 29-07-2022
• 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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