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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 28, 2022

Loting 2 woningen Het Opbroek en 1 kavel 
Kolschool
Op donderdag 21 juli 2022 vindt de loting plaats van 

2 starterswoningen in Het Opbroek in Rijssen en 1 

gemeentelijke kavel op de locatie van de voormalige 

Kolschool, Holterenkstraat 9 in Holten. De 

starterswoningen en de kavel worden toegewezen 

aan deelnemers van de loting. Bouwbedrijf Ter 

Steege bouwt de woningen namens de gemeente 

Rijssen-Holten. 

Aanmelden loting tot woensdag 13 juli, 12.00 uur

Een link naar het aanmeldformulier staat op 

www.rijssen-holten.nl/uitgifte-juli-2022. Hier vindt 

u ook informatie over de toewijzingsprocedure en de 

voorwaarden voor deelname.

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.

Opschoonactie fietsenstallingen 
NS-stations
De gemeente heeft weer een aantal fietswrakken en 

weesfietsen gelabeld bij de NS-stations in Holten en 

Rijssen. De gelabelde fietsen blijven tot 19 juli bij de 

stations staan. Daarna verwijdert de gemeente deze 

fietsen.

Verwijderde fiets ophalen

Wilt u na 19 juli uw fiets afhalen? Meld u zich dan 

bij de gemeente. Dit kan bij de receptiebalie in het 

gemeentehuis of via (0548) 854 854. De fiets kunt u 

daarna op afspraak afhalen in Holten. Let op! U moet 

kunnen aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent, 

bijvoorbeeld met de fietssleutel.

Publicatiedatum 

13 juli 2022
Dit jaar weer 
Lommerdmarkten in Rijssen

In de zomervakantie organiseert de gemeente op 5 donderdagen een Lommerdmarkt in het centrum 

van Rijssen. Op de Lommerdmarkt kunnen kinderen en volwassenen gebruikte spullen verkopen. Dit 

jaar vinden de Lommerdmarkten plaats op 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus 

van 4.00 tot 13.00 uur. 

Kinderen tot en met 15 jaar kunnen gratis meedoen aan de Lommermarkt. Voor hen is er ruimte gereserveerd 
op het Europaplein en de Rozengaarde (tussen de Elsenerstraat en de Kerkstraat). Iedereen van 16 jaar en 
ouder kan gebruikmaken van de overige standplaatsen op het marktterrein. De kosten zijn dan € 6,50 per 
strekkende meter.

Op tijd melden

Kinderen, volwassenen en handelaren die tweedehands goederen verkopen, kunnen deelnemen aan de 
Lommerdmarkten. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich op de marktdag melden op het marktterrein. Als er meer 
liefhebbers zijn dan standplaatsen, krijgen particulieren voorrang boven commerciële handelaren. Tot 7.00 
uur worden auto’s toegelaten op het marktterrein om spullen uit te laden.

Vergunning

Er is geen vergunning nodig om spullen te verkopen op de Lommerdmarkt. Wilt u snacks of andere 
etenswaren verkopen? Dan heeft u wel een vergunning nodig. Meer informatie en een plattegrond van het 
marktterrein is te vinden op www.rijssen-holten.nl/lommerdmarkt.



Officiële Bekendmakingen
Week 28, 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

� Fazantenweg 4, het kappen van bomen
� Handelsweg ongenummerd (H 2031), het bouwen van een bedrijfspand
� Markollenweg 4, het kappen van bomen
� Motieweg 3, het plaatsen van zonnepanelen
� Ploeg 13, het plaatsen van een dakkapel

Rijssen

� Esstraat 122, het plaatsen van een schutting
� Kattenhaarsweg 59, het plaatsen van een erfafscheiding
� Kattenhaarsweg 96, het plaatsen van een schutting
� Kolenbrander 40, het bouwen van een carport
� Madeliefje 11 en 13, het maken van een kap op de garage
� Welleweg 9, het veranderen van de gevel

Verleend

Holten

� Rijksweg A1 5, een interne verbouwing van de shop en het aanpassen van de gevels en   
 reclame-uitingen

Rijssen

� De Steege 2, het realiseren van een schuin dak op de overkapping/schuur en een schutting op   
 de erfgrens
� Eshuisstraat 20, het plaatsen van een dakopbouw
� Ethaanstraat 2, het renoveren voorgevel bedrijfspand
� Opbroekweg 35 en 37, het realiseren van 3 dakkapellen op de woningen 
� Plaagslagen 2, het plaatsen van een dakopbouw
� Stokmansveldweg 14, het bouwen van een tuinhuis

Verlenging beslistermijn

Rijssen

� Veldovenstraat 1, 1A, 3, 3A en 3B, het bouwen van 5 rijwoningen

Sloopmelding

Rijssen

� Marijkestraat 10, het verwijderen van asbest

Milieumelding

Holten

� Handelsweg 9, het uitbreiden van de productielocatie

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten

� Centrum, het organiseren van de streekmarkt Bruisend Holten op 25 september 2022
� Industriestraat 7, het organiseren van een veiling, boeken- en rommelmarkt op 1 oktober 2022
� Smidsbelt, het organiseren van de Kermis in Holten van 27 juli t/m 30 juli 2023

Rijssen

� Centrum, het organiseren van een kinderkart evenement op 15 oktober 2022
� Centrum, het organiseren van een kunst en kuiern evenement op 29 oktober 2022
� Centrum, het organiseren van een koopzaterdag met modeshow op 24 september 2022

APV

Verleend

Holten

� Centrum en Holterberg, het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de Triathlon Holten op 
 1 en 2 juli 2022

Bestemmingsplannen

Ontwerp-Woonzorgvisie 2030 Rijssen-Holten ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april ingestemd met de Ontwerp-
Woonzorgvisie 2030 en besloten deze voor inspraak ter inzage te leggen. In de Woonzorgvisie 
2030 is het beleid vanuit diverse lokale beleidsnota’s samengevoegd. Hierdoor ontstaat 
een duidelijke koers voor de opgaaf voor wonen met zorg. Daarnaast is een afwegingkader 
toegevoegd waaraan nieuwe initiatieven kunnen worden getoetst. Zo vormt de Woonzorgvisie 
2030 de onderlinge verbinding tussen de lokale beleidsnota’s.

Inspraak

De Ontwerp-Woonzorgvisie 2030 ligt vanaf donderdag 14 juli 2022 gedurende 8 weken voor 
inspraak ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling 
een inspraakreactie inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Rijssen-Holten, onder vermelding van ‘inspraakreactie Woonzorgvisie’. Het indienen van inspraak 
via e-mail is niet mogelijk. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met 
een medewerker van de balie Ruimte. In de inspraakreactie geeft u aan op welke onderdelen van 
de ontwerpvisie deze betrekking heeft.

Documenten

De Ontwerp-Woonzorgvisie 2030 kunt u inzien via 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

� 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

� Dokter Stokkersstraat, bij de aansluiting met de Huttenwal (kabelwerkzaamheden): 
 18-07-2022 t/m 20-07-2022
� Eikenlaan, tussen Casparus B.J. Landweerlaan en Lindenlaan (reconstructiewerkzaamheden): 
 t/m 29-07-2022
� Jan ter Horststraat, bij de aansluiting met de Huttenwal (kabelwerkzaamheden): 
 18-07-2022 t/m 20-07-2022
� 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.

Publicatiedatum 13 juli 2022


