
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 29, 2022

Kindje geboren? Doe eenvoudig online 
geboorteaangifte
De geboorte van je kindje is een bijzondere 

gebeurtenis. En wat je in alle hectiek niet mag 

vergeten: de geboorteaangifte bij de gemeente. 

Kersverse ouders van kinderen die in 

Rijssen-Holten worden geboren, kunnen vanaf nu 

online aangifte doen van de geboorte van hun kind 

via www.rijssen-holten.nl/geboorte. 

Eenvoudig en snel, gewoon vanuit huis.

Naast de online aangifte blijft het ook mogelijk om 

op afspraak aangifte te doen in het gemeentehuis. 

Voor beide manieren geldt dat de aangifte binnen 

3 werkdagen na geboorte moet gebeuren.

Deze week eerste Lommerdmarkt van 
2022
Donderdag 21 juli organiseert de gemeente de 

eerste Lommerdmarkt van deze zomer in het 

centrum van Rijssen. Kinderen tot en met 15 jaar 

kunnen gratis meedoen aan de Lommerdmarkt. 

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 andere 

standplaatsen op het marktterrein. De kosten zijn 

dan € 6,50 per strekkende meter.

Na 21 juli zijn er nog Lommerdmarkten op 28 

juli en 4, 11 en 18 augustus. Meer informatie, 

zoals een plattegrond van het marktterrein en 

informatie over parkeren, vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/lommerdmarkt.

Vraag subsidie aan vóór 1 september
Elk jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen 

bij de gemeente (algemene subsidieverordening 

gemeente Rijssen-Holten). Aanvragen voor 

‘subsidie brede regeling combinatiefuncties’ 

en ‘subsidie investeringsregeling basale 

sportvoorzieningen’ voor 2023 kunt u indienen tot 

1 september. Houd er rekening mee dat wij te laat 

ontvangen aanvragen voor deze subsidie niet in 

behandeling nemen.

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 tijd die u voor de aanvraag nodig 

heeft. Meer informatie en het aanvraagformulier 

vindt u op www.rijssen-holten.nl/combinatiefuncties 

en www.rijssen-holten.nl/basalesportvoorzieningen. 

Publicatiedatum 

20 juli 2022

Hoogste punt 
nieuwbouw zwembad 
De Koerbelt bereikt

Vrijdag 15 juli was het tijd voor een feestje: het hoogste punt van de nieuwbouw van zwembad 
De Koerbelt is bereikt! Dat vierden we met omwonenden, medewerkers van de bouwbedrijven 
en natuurlijk ook met de medewerkers van het zwembad. Wethouder Rob de Koe mocht de vlag 
hijsen. Dat deed hij met trots. Want, zei wethouder De Koe: "Dit wordt het eerste energiepositieve 
zwembad van Nederland!"

Er wordt hard gewerkt aan de staalconstructie van het zwembad. Er is een start gemaakt met het leggen 
van de dakbeplating op de glijbaantoren en de kleedkamers. Na de bouwvak volgt het dak van de zwemzaal.

De bouw van het nieuwe zwembad is naar verwachting in 2023 klaar. Wilt u meer informatie over de 
nieuwbouw van het zwembad? Kijk dan op www.rijssen-holten.nl/nieuwbouwzwembad.



Officiële Bekendmakingen
Week 29, 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
� Motieweg 7, het bouwen van een zwembad en een technische ruimte
� Winkelbergweg 29, het kappen van bomen
� Zandvoortspad (F 5016), het aanplanten van een wijngaard

Rijssen
� De Ronde Maat 16, het uitbouwen van de woning
� Entoshof 32, het plaatsen van een dakkapel
� Lentfersweg 27, het plaatsen van een tijdelijke unit
� Plaagslagen 2, een wijziging op de verleende vergunning 1742-HZ_WABO-2210697 
 (uitbreiding showroom en magazijn)
� Rozengaarde 79A, het plaatsen van een overkapping op het dakterras
� Westerstraat 1, het wijzigen van het gebruik (splitsen van de woning)

Verleend

Holten
� Constructieweg (deel van H 1934), het tijdelijk gebruiken van industriegrond als weidegrond
� Geskesdijk 32 (K 132), het bouwen van een vervangende mast voor telecommunicatie
� Handelsweg 9, wijziging op de verleende vergunning 1742-HZ_WABO-2110378
 (het herinrichten van de 2e verdiepingsvloer)
� Larenseweg 71, het plaatsen van een overkapping
� Menumsweg 6, het bouwen van een vrijstaande woning
� Oude Deventerweg 59, het kappen van een boom
� Rijksweg A1 14, het bouwen van een overkapping met oplaadstations voor het opladen 
 van elektrische auto’s, het plaatsen van een trafostation en het kappen van bomen
� Rijssenseweg 6, het verplaatsen van een draagmuur en het aanpassen van de gevel
� Winkelbergweg 26, het bouwen van een overkapping

Rijssen
� Boomkamp 23, het kappen van een boom
� Broedersdijk 65, het plaatsen van een overkapping met erfafscheiding
� Wijnand Zeeuwstraat 26, het plaatsen van een reclamezuil

Ontwerpbesluit

Rijssen
� Beatrixplein 4, het oprichten van een tankstation voor onbemande verkoop

Sloopmeldingen

Holten
� Kolweg 64, het verwijderen van asbest

Rijssen
� Arend Baanstraat 102A, het verwijderen van asbest
� De Kaempe 53, het verwijderen van asbest
� Enterstraat 144, het verwijderen van asbest
� Esstraat 131, het verwijderen van asbest
� Koninginneweg 77, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Rijssen
� Beatrixplein 10, het veranderen van de activiteiten
� Markeloseweg 131, tijdelijke opslag van zand/grond en bestratingsmaterialen

Besluit maatwerkvoorschriften

Rijssen
� Enterstraat 13B , het opstellen van maatwerkvoorschriften

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Rijssen
� Centrum in Rijssen, het organiseren van de Sinterklaasintocht op 19 november 2022
� Westerstraat 12, het organiseren van een buurtfeest

Verleend

Holten 
� Dijkerhoekseweg 10, een ontheffing Alcoholwet op 31 juli 2022

Brandveilig gebruik

Rijssen
� Laan oud-Indiëgangers 1, het brandveilig gebruiken van een sporthal

Bestemmingsplannen

Voorbereiding van bestemmingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de volgende 
bestemmingsplannen voor te bereiden:

� Bestemmingsplan  ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Espelodijk 9’
 Dit plan maakt planologisch 1 extra woning mogelijk op het perceel Espelodijk 9 in Holten
 in het kader van de rood-voor-roodregeling. 
� Bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Haarlerweg 4’
 Dit plan maakt planologisch 1 extra woning mogelijk op het perceel Haarlerweg 4 in
 Holten in het kader van de rood-voor-roodregeling.
� Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, rood voor rood Middeldijk ongenummerd’
 Dit plan maakt planologisch 1 extra woning mogelijk aan de Middeldijk ongenummerd in 
 Rijssen in het kader van de rood-voor-roodregeling. Het slopen gebeurt aan 
 de Dorperdijk 6 in Holten.
� Bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, recreatiepark De Prins in Holten’
 Dit plan maakt planologisch 65 recreatiewoningen mogelijk op het voormalige 
 campingterrein (De Prins) aan de Wildweg/Geskesdijk n Holten.
� Bestemmingsplan: ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Meutgeertsweg 2’
 Dit plan maakt planologisch 1 extra woning mogelijk op het perceel Meutgeertsweg 2 
 in Holten in het kader van de rood-voor-roodregeling. 
� Bestemmingsplan ‘Kern Rijssen, herontwikkeling Hogepad - Baankamp’  
 Het gebied wordt globaal begrensd door de hoek Hogepad - Baankamp in Rijssen. Dit plan 
 maakt planologisch het toevoegen van 19 wooneenheden mogelijk.
� Bestemmingsplan ‘Dijkerhoek, Centrumplan Maatmansweg, realisatie 4 woningen’
 Het gebied wordt globaal begrensd door Maatmansweg 5 en 7 in Holten. Dit plan maakt 
 planologisch de realisatie van 4 grondgebonden woningen mogelijk.
� Bestemmingsplan ‘Wonen Holten, toevoegen 2 woningen, Larenseweg 28-32’
 Het gebied wordt globaal begrensd door Larenseweg 28-32 en aangelegen terrein in 

Holten. Dit plan maakt planologisch de realisatie van 2 grondgebonden woningen mogelijk.

Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Wonen Holten, uitwerking kavel Hakkertsweg’ (30 juni 2022)
Dit vastgestelde uitwerkingsplan wordt globaal begrensd door de Hakkertsweg in 
Dijkerhoek. Het plan maakt planologisch 1 vrijstaande woning mogelijk.

Het uitwerkingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.UPHW2021001-0401.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.UPHW2021001-/
NL.IMRO.1742.UPHW2021001-0401/.

U kunt het uitwerkingsplan vanaf 21 juli tot en met 1 september 2022 inzien via 
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen of bij de balie Ruimte. Hier vindt u ook aanvullende 
juridische informatie.

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 20 juli 2022

In week 31 (10 augustus) en week 32 (17 augustus) verschijnt er geen Gemeentenieuws. 

Kijk voor de publicaties in deze weken op www.rijssen-holten.nl/gemeenteblad. 

In het Gemeentenieuws van week 33 plaatsen we deze alsnog.



Officiële Bekendmakingen
Week 29, 2022

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, 
Velddijk ongenummerd’
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Velddijk en de Raatakkerweg in 
Holten. Dit plan maakt het planologisch mogelijk op basis van het rood-voor-roodbeleid een 
woning toe te voegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022002-0401. 
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022002-/
NL.IMRO.1742.BPB2022002-0401/.

U kunt het bestemmingsplan vanaf 21 juli tot en met 1 september 2022 inzien op 
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen of bij de balie Ruimte.

Adres gezocht 

Onderstaande personen zijn verhuisd, maar hebben dit niet doorgegeven aan de gemeente. 
Zijn dit uw gegevens? Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835. 

Naam:  Aanstoot,
Voorletters:  T.
Geboortedatum: 17-09-1995
Adres:  Korhoenderweg 2, Holten

Naam: Kreijkes   
Voorletters:  D.P. 
Geboortedatum: 07-08-1989 
Adres: Wattstraat 11 

Naam:  Kreijkes  
Voorletters:  D.
Geboortedatum: 20-06-2012 
Adres:  Wattstraat 11 

Naam: Scherphof 
Voorletters: A.A.
Geboortedatum: 01-09-1981 
Adres: Wattstraat 11  

Tegelijk met deze publicatie verstuurt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres. 

Waarom plaatsen wij deze oproep?
Wanneer wij binnen 4 weken na deze publicatie geen nieuwe adresgegevens ontvangen, 
worden deze personen uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Zij kunnen 
dan niet meer bij de gemeente terecht voor een nieuw reisdocument, rijbewijs of andere 
voorzieningen. 

Heeft u informatie over deze persoon?
Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835 
of burgerzaken@rijssen-holten.nl. 

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

Rijssen
� Eikenlaan, tussen Casparus B.J. Landweerlaan en Lindenlaan 
 (reconstructiewerkzaamheden): t/m 29-07-2022
� 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 04-11-2022


