
g e e e em n t

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 27, 2022

Heeft u uw energietoeslag al aangevraagd?
Omdat de energiekosten erg zijn gestegen, hebben 

wij in mei € 800,- uitbetaald aan inwoners van wie 

wij weten dat zij een laag inkomen hebben. Andere 

inwoners met een laag inkomen konden deze 

energietoeslag zelf aanvragen. Heeft u dat nog niet 

gedaan? Dan kan dat nog steeds. 

Meer informatie en aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van de 

energietoeslag vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/energietoeslag. Wilt u hulp bij 

het aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met de 

vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn. 

Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via 

(0548) 362 755.

Informatieavond over inbraakpreventie
Op woensdagavond 13 juli organiseert de 

gemeente Rijssen-Holten samen met de politie 

en Noaber Bouw een informatieavond over 

inbraakpreventie. De avond begint om 19.30 uur en 

vindt plaats in het Kulturhus in Holten. Aanmelden 

is niet nodig.

Noaber Bouw geeft een presentatie over 

inbraakpreventie, waarin onder andere tips gegeven 

worden om inbrekers buiten de deur te houden. 

De politie geeft uitleg over hun werkwijze bij een 

melding van inbraak en over hoe we samen kunnen 

zorgen dat er meer inbrekers op heterdaad betrapt 

worden. Ook is er tijd om vragen te stellen aan de 

wijkagent.

Paspoort of id-kaart online aanvragen
Gaat u een paspoort of id-kaart aanvragen? Dan kunt 

u uw aanvraag gedeeltelijk online doen, met DigiD. 

U betaalt dan alvast online. Bij uw afspraak in het 

gemeentehuis levert u een pasfoto in en u laat uw 

oude identiteitsbewijs zien. 5 dagen later kunt u 

uw paspoort of id-kaart ophalen. 

Toestemming voor kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben toestemming 

van beide ouders/gezaghouders nodig als zij een 

id-kaart willen aanvragen. Bij de aanvraag van een 

paspoort geldt dat zelfs tot 18 jaar. Toestemming 

kunt u heel eenvoudig online regelen. 

Zie www.rijssen-holten.nl/id.

Publicatiedatum 

6 juli 2022
Loting 2 woningen Het 
Opbroek en 1 kavel Kolschool 

Op donderdag 21 juli 2022 vindt de loting van 2 starterswoningen in Het Opbroek in Rijssen en 1 
gemeentelijke kavel op de locatie van de voormalige Kolschool (Holterenkstraat 9) in Holten plaats. 
De starterswoningen en de kavel worden toegewezen aan deelnemers van de loting. Bouwbedrijf 
Ter Steege bouwt de starterswoningen. 

Aanmelden loting

Wilt u deelnemen aan de loting van deze woningen en/of kavel? Dan kunt u zich vanaf woensdag 6 juli tot 
uiterlijk woensdag 13 juli, 12.00 uur aanmelden bij de gemeente. Een link naar het aanmeldformulier vindt u 
op www.rijssen-holten.nl/lotingjuli2022.

Toewijzingsprocedure

De volgorde van toewijzing wordt bepaald door middel van loting, uitgevoerd door de notaris. Bij de 
bevestiging van uw deelname aan de loting ontvangt u een nummer. Met dit nummer neemt u deel aan de 
loting. Als loting bepaalt dat aan u een woning of kavel wordt toegewezen, krijgt u een optie tot donderdag 
28 juli 2022, 12.00 uur. Uiterlijk deze datum bevestigt u de optie of wijst u deze af.

Meer informatie

Aan deelname aan de loting en aankoop van een woning of kavel zijn voorwaarden verbonden. Deze 
voorwaarden voor deelname, meer informatie over de toewijzingsprocedure, een overzicht van de woning- en 
kavelprijzen en het aanmeldformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/lotingjuli2022 
Informatie over de ligging van de woningen vindt u op www.rijssen-holten.nl/opbroek. 



Officiële Bekendmakingen
Week 27, 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

� Beusebergerweg 53, het bouwen van een slibverwerkingsgebouw en een beperkte milieutoets 
 (OBM)
� Constructieweg (deel van H 1934), het tijdelijk gebruiken van industriegrond als weidegrond
� Handelsweg 9, het uitbreiden van de productielocatie
� Landuwerweg (K 294), het organiseren van het WK Touwtrekken Holten 2022
� Larenseweg 71, het plaatsen van een overkapping
� Rutgersweg 2, het realiseren van een (kikker)poel als landschapselement
� Valkenweg 12, het kappen van bomen
� Wullenbergweg (B 1870), het verbeteren van het bos van Daantje Das

Rijssen

� Albertsdijk (B 9656), het aanpassen van het parkeerterrein
� Boomkamp 23, het kappen van een boom
� De Stroekeld 35, het plaatsen van een houtopslag
� Holtentorensweg 1, het plaatsen van keerwanden en een overkapping
� Landgraaf ongenummerd (kavel 01), het bouwen van een woning
� Noordermorssingel 19 (F 5025), een aanvraag omgevingsvergunning milieu inzake het in 
 gebruik hebben van een houtshredder
� Reggesingel 2, het bouwen van een overkapping met zonnepanelen voor oplaadpunten
� Weth H H Korteboslaan 109, het plaatsen van een bijgebouw / overkapping
� Wijnand Zeeuwstraat 26, het plaatsen van een reclamezuil

Verleend

Holten

� H.J. Wansinkstraat 26A, het aanpassen van de indeling van de woning
� Helhuizerweg 4, een wijziging op de verleende vergunning met nummer 
 1742-HZ_WABO-190746 (verbouwen van een woning)
� Koningin Wilhelminastraat 15, het wijzigen van het gebruik voor het starten van Buitenschoolse 
 Opvang
� Oranjestraat 32, het aanpassen van de indeling (begane grond extra woning)
� Tromopsweg 3 W, het bouwen van een  berging

Rijssen

� A.H. ter Horstlaan tegenover nummer 10, Volkspark tegenover Parkstraat 14 en op de
 begraafplaats in Rijssen, het kappen van  bomen
� Boomkamp 18, een wijziging van het gebruik
� Butaanstraat, tegenover nummer 14A, het kappen van bomen
� De Oplegger, naast nummer 12, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
� Molenstalweg 19, het vervangen  van de berging/carport
� Teunis Lodderstraat, nabij nummer 13, het kappen van 3 bomen
� Van Broekhuizenstraat 4, het plaatsen van noodlokalen

Verlenging beslistermijn

Holten

� Schapendijk 4, een wijziging op verleende vergunning (1742-HZ_WABO-204262), 
 het realiseren van een stal

Sloopmeldingen

Holten

� Dijkerhoekseweg-Pasmansweg (G 408, 394, 430, 375, 575 en 649) , het slopen van (beton) 
 bescherming van Gasunie leidingen en diverse duikers
� Ericaweg 2, het slopen van een schuur
� Haarstraat 4, het verwijderen van asbest
� J. Rietbergstraat 2 t/m 20, het verwijderen van asbest

Rijssen

� Graaf Ottostraat 59, het verwijderen van asbest
� Graaf Willem Lodewijkstraat 29, het verwijderen van asbest
� Graaf Willem Lodewijkstraat 38, het verwijderen van asbest
� Munsterhof 1, 2, 3 en 4, het verwijderen van asbest
� Nassaustraat 37, het slopen van een schuur en het verwijderen van asbest
� Wethouder H. H. Korteboslaan 117A, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Rijssen

� Markeloseweg 7, het plaatsen van een betaalautomaat voor de onbemande verkoop van
 brandstoffen

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten

� Kalfstermansweide, het organiseren van de Keunefeesten van 8 t/m 11 september 2022

Rijssen

� Europaplein en Walstraat, het organiseren van de kermis van 2 t/m 6 mei en van 
 22 t/m 26 augustus 2023

Alcoholwet

Verleend

Rijssen

� Spinnerstraat 29, een ontheffing Alcoholwet voor de open dag op 1 oktober 2022

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, uitbreiding camping De Holterberg’ 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen een bestemmingsplan voor 
te bereiden voor het gebied dat globaal wordt begrensd door de Reebokkenweg in Holten. Dit 
plan maakt planologisch de uitbreiding van de camping met per saldo 55 overnachtingsplekken 
mogelijk en een herstructurering van de bestaande camping.

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): 11-07-2022 t/m 22-07-2022
� Dorpsstraat, bij spoorviaduct (onderhoud aan viaduct): 15-08-2022 t/m 09-09-2022

Rijssen

� Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): t/m 06-07-2022
� Eikenlaan, tussen Casparus B.J. Landweerlaan en Lindenlaan (reconstructiewerkzaamheden):
  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): 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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