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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 30, 2022

Geen Gemeentenieuws in weken 31 en 32
Op 3 augustus (week 31) en 10 augustus 

(week 32) verschijnt er geen Gemeentenieuws. 

De bekendmakingen in die weken kunt u vinden 

op www.rijssen-holten.nl/gemeenteblad. In week 

33 worden deze bekendmakingen ook in de krant 

gepubliceerd. De digitale bekendmaking is leidend 

voor wat betreft de reactietermijnen. Alle andere 

nieuwsberichten van de gemeente kunt u vinden 

op www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Lommerdmarkten 2022
Donderdag 28 juli organiseert de gemeente 

weer een Lommerdmarkt in Rijssen. Op de 

Lommerdmarkt kunnen kinderen en volwassenen 

gebruikte spullen verkopen. Voor kinderen tot 

en met 15 jaar is de Lommerdmarkt gratis. 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. Na deze week zijn er nog 

Lommerdmarkten op 4, 11 en 18 augustus. Meer 

informatie is te vinden op 

www.rijssen-holten.nl/lommerdmarkt.

Standwerkersconcours Rijssen op 
1 augustus 
Op maandagochtend 1 augustus vanaf 9 uur 

vindt het traditionele standwerkersconcours 

plaats op de goederenmarkt in Rijssen. Ongeveer 

10 standwerkers komen hier strijden voor een 

ereplaats en voor kwalificatie voor deelname aan 

het Nederlands Kampioenschap. De deelnemers 

aan het concours worden gejureerd door een 

ervaren jury. De jury beoordeelt op welsprekendheid, 

overtuigingskracht en originaliteit. 

Het concours staat onder leiding van de Afdeling 

Standwerkers van de Centrale Vereniging voor de 

Ambulante Handel. Burgemeester Arco Hofland reikt 

om 13.00 uur de prijzen uit. 

Publicatiedatum 

27 juli 2022

Inbraak: 
maak het niet 
te gemakkelijk

Veel mensen hebben het afgelopen jaar onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. 
Nu we weer op pad gaan, valt die “beveiliging” plotseling weg en liggen inbrekers op de loer. 

Tips voor vakantiegangers
Vertel uw buren dat u op vakantie gaat en vraag hen om op uw woning te letten. Vraag ook aan iemand om 
de post weg te halen en af en toe de auto op uw oprit te parkeren. Als u dan ook nog met een tijdschakelaar 
regelt dat er ’s avonds licht brandt, lijkt het alsof er iemand thuis is. Buiten kunt u een lamp met 
bewegingssensor of schemerschakelaar plaatsen. Inbrekers houden niet van licht. En uiteraard doet u alle 
deuren op slot en de ramen dicht als u vertrekt. Vergeet de garage en de tuinpoort niet!

Tips voor thuisblijvers
Als het mooi weer is, staan ramen en deuren vaak open. Als u even op zolder of bij de buren bent, kan een 
inbreker zo naar binnen. Doe dus altijd de deur op slot en de ramen dicht, ook als u maar even weg bent. 
Hoort of ziet u iets verdachts? Bel dan 112. Hoe sneller u belt, hoe meer kans dat de inbrekers gepakt 
worden



Officiële Bekendmakingen
Week 30, 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
� Keizersweg (H1987 /H1988), het hermonteren van een hekwerk rondom het terrein
� Keizersweg, naast nummer 82 (H 1987 en 1988), het plaatsen van tijdelijke chalets
� Raalterweg 44A, het kappen van bomen
� Keizersweg, naast nummer 82 (H 1987 en 1988), het uitbreiden van het huidige terrein
� Lichtenbergweg (K5), het bouwen van een woning met schuur
� Motieweg 3, het plaatsen van zonnepanelen
� Langstraat 20 (I 1288), het aanbrengen van oppervlakteverharding

Rijssen
� hoek Rietweg/Geskesdijk en hoek Elsenerveldweg/De Stikker, het kappen van bomen
� parkeerterrein Hogewal (F6262), het plaatsen van een pinbox
� Elsmaten (B9716), het plaatsen van een omheining
� Kolenbrander 6, het uitbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel
� Grotestraat 12, het vervangen van het zonnescherm
� Zeven Peggenweg 9, het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van een 
 woon- zorgcomplex
� Veeneslagen 43, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het dak
� Ethaanstraat 2, het aantonen van gelijkwaardigheid inzake de brandveiligheid

Verleend

Holten
� Valkenweg 12, het kappen van 7 bomen
� Molenbelterweg A 1895, het aanleggen van een wijngaard

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

Sloopmeldingen

Holten
� Schoolstraat 6 en 8, het verwijderen van asbest
� Doorlopendedijk 1, het verwijderen van asbest
� Okkenbroekseweg 4, het verwijderen van asbest

Rijssen
� Oranjestraat 76, het verwijderen van asbest
� Venegge 6, het slopen van het gebouw en verwijderen van asbest
� Arend Baanstraat 43, het slopen van een schuur

Melding lozen buiten inrichting

Holten
� Ondernemersweg 4, het tijdelijk verlagen van het grondwater voor het plaatsen van een 
 OBAS (olie-afscheider)

Hogere grenswaarden

Rijssen
� Irenelaan, aanvraag hogere grenswaarden

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Beuseberg, het organiseren van de Eurol Hellendoorn Rally op 16 september 2022

Rijssen
� Arend Baanstraat 102a, het organiseren van het 90-jarig jubileumfeest van Excelsior '31 
 van 20 t/m 22 oktober 2022

Verleend

Rijssen
� Oosterhofweg 244, het organiseren van het After Summer Festival op 2 en 
 3 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
� 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

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 27 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.


