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eR ijssen-Ho lt n

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 26, 2022

Vandalisme? Bel de politie
De laatste maanden is er in Rijssen regelmatig 

sprake van vandalisme. We zien bijvoorbeeld 

veel vernielingen bij het Hertenkamp en in de 

parkeergarages. Ook zijn er ruiten ingegooid bij de 

volière van het Parkgebouw en de Mensingboerderij. 

Het herstellen van de schade heeft sinds januari 

ongeveer € 30.000,- gekost. Dat wordt betaald door 

de gemeente en dus uiteindelijk door alle inwoners. 

Daarom vragen wij u om contact op te nemen met 

de politie als u getuige bent van vandalisme via 

0900-8844. Zijn de daders nog aanwezig? 

Bel dan 112.

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.

Berichten over uw buurt 
Wilt u ook continu op de hoogte blijven van 

berichten van de overheid? Meld u dan aan voor 

de e-mailservice op overheid.nl. U ontvangt dan 

informatie over besluiten die direct invloed hebben 

op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en 

plaatselijke regelgeving. U bepaalt zelf uit welk 

gebied rondom uw adres u berichten wilt ontvangen. 

Met de e-mailservice blijft u snel en eenvoudig op de 

hoogte.

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice?

Ga dan naar www.overheid.nl en klik op ‘blijf op de 

hoogte’. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt 

ontvangen.
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Uitkomst vragenlijst 
Wijk van de Toekomst

In de maanden maart en april hebben inwoners uit de wijk Plan Zuid en uit een deel van De Delle 
een vragenlijst ingevuld over hun leefomgeving. Ruim 40 procent van de inwoners uit de wijken 
heeft meegewerkt aan het onderzoek. De inwoners uit deze wijken hebben de vragenlijst ontvangen 
omdat hun wijk is aangewezen als Wijk van de Toekomst

Resultaten 

Verschillende onderwerpen zoals veiligheid, eenzaamheid en duurzaam wonen zijn aan bod gekomen 
in de vragenlijst. Uit de resultaten blijkt onder andere dat 35,7 procent van de koopwoningen in de wijk 
zonnepanelen op het heeft dak liggen. Van deze groep inwoners is 64,4 procent zeer tevreden en 33,7 
procent is tevreden. De daken van de huurwoningen zijn bijna voor de helft voorzien van zonnepanelen. 
Inwoners kregen ook verschillende stellingen over hun buurt voorgelegd. Hieruit is naar voren gekomen dat 
het grootste gedeelte van de inwoners regelmatig een praatje maakt met de buren en zich thuis voelt in de 
wijk. Alle resultaten van de vragenlijst zijn te vinden op www.rijssen-holten.nl/wijkvandetoekomst. 

Wijk van de Toekomst

In de Wijk van de Toekomst gaat de gemeente samen met de inwoners aan de slag om de leefomgeving 
mooier, veiliger en beter te maken. Door middel van verschillende werkgroepen en een klankbordgroep wordt 
er een plan gemaakt om deze doelen te behalen.



Officiële Bekendmakingen
Week 26, 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 Grondgebied vergadert op 7 juli om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere:
� Opiniërend commissievoorstel: Groenstructuurvisie Rijssen-Holten
� Opiniërend commissievoorstel: Aanleggen van een wijngaard op het perceel HSN sectie 
 F nummer 5016 (Zandvoortspad) in Holten
� Opiniërend commissievoorstel: herontwikkeling perceel Van den Broekestraat 4 / hoek Hogepad 
 in Rijssen

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op 
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. Meer informatie over inspreken tijdens 
vergaderingen of het spreken van een raadsfractie vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad of scan de QR-code.

Neem voor meer informatie contact op

U kunt de griffie mailen of bellen via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531. 

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten

� Churchillstraat 35, het plaatsen van een overkapping
� Helhuizerweg 46, het bouwen van een strostal
� Oude Deventerweg 59, het kappen van een boom
� Rijssenseweg 6, het verplaatsen van een draagmuur en het aanpassen van de gevel
� Winkelbergweg 26, het bouwen van een overkapping

Rijssen

� Arend Baanstraat 43, het plaatsen van een overkapping en slopen van een schuur
� Buitenplaats 5, het plaatsen van een schutting
� Karel Doormanstraat 30, het realiseren van een uitbouw op het dak
� Wijnand Zeeuwstraat 26E, het plaatsen van een reclamezuil

Verleend

Holten

� Dorpsstraat ongenummerd, tegenover Dorpsstraat 70, het kappen van een boom
� Markollenweg 2, het kappen van bomen
� Oranjestraat 38, het plaatsen van een schuur
� Pasmansweg 3, het uitbreiden van de stal

Rijssen

� Aalscholver 40, het bouwen van een erker
� Baankamp 9, het plaatsen van 2 dakkapellen aan beide zijden van het dak
� Haarstraat 42 A, het plaatsen van een dakopbouw
� Haarstraat 159, het renoveren van de kap
� Het Middenveld 3, het bouwen van een schuur/overkapping
� Kievit 37, het plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
� Smittenbelt 7, het bouwen van een carport met dakopbouw

Buiten behandeling gesteld

Holten

� Kolweg 21, het plaatsen van een warmtepomp aan de voorzijde van de woning

Sloopmeldingen

Rijssen

� Hagweg 16, het verwijderen van asbest
� Koninginneweg 14, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Holten

� Beusebergerweg 53, het plaatsen van een nieuw gebouw voor het filteren van slib

Rijssen

� Fahrenheitstraat 12, het starten van activiteiten

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten 

� Gemeente Rijssen-Holten, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de marathon 4-daagse  
  etappe

Rijssen

� Gemeente Rijssen-Holten, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de marathon 
 4-daagse etappe
� Opbroekweg 42, het organiseren van het NK Baan inlineskaten op 15 en 16 juli 2022

Alcoholwet

Verleend

Holten 

� Beukenlaantje, het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de Oogstdag op 
 30 juli 2022 en op 6 augustus 2022

APV

Verleend

Holten

� Landuwerweg 17, het organiseren van een zwemkamp
� Industriestraat 7, het houden van een verloting

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘Wonen Holten, herontwikkeling Enkcoterrein e.o.’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Waagweg, Stationsstraat, 
Kerkhofsweg en Industriestraat te Holten. Dit plan maakt planologisch de realisatie van een 
natuurinclusieve wijk met ruim 150 woningen mogelijk.

Bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, herontwikkeling Irenelaan e.o.’  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een bestemmingsplan voor 
te bereiden voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Irenelaan, Marijkestraat en 
Nassaustraat te Rijssen. Dit plan maakt planologisch de herontwikkeling van maximaal 28 nieuwe 
woningen in de sociale sector en 2 woningen in de vrije sector mogelijk.

Aanwijzing toezichthouders

De volgende persoon is aangewezen als toezichthouder:
� de heer T. de Haan

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
� Dorpsstraat, bij spoorviaduct (onderhoud aan viaduct): 15-08-2022 t/m 09-09-2022
� Forthaarsweg, tussen Oude Hellendoornseweg en Enkweg (kabelwerkzaamheden): 
 t/m 01-07-2022

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.

Publicatiedatum 29 juni 2022


