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Denk mee over
de nieuwe
burgemeester!

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

Begin 2023 neemt Arco Hofland na 13 jaar afscheid als burgemeester van Rijssen-Holten.
Daarom is de gemeenteraad op zoek naar zijn opvolger. En u kunt meedenken!

gemeente@rijssen-holten.nl
(0548) 854 854

Wat vindt u belangrijk?
Wat vindt u belangrijke eigenschappen voor een burgemeester? En op welke onderwerpen moet hij of
zij zich vooral richten? Dat kunt u laten weten door het invullen van een vragenlijst. Deze is speciaal
opgesteld voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Rijssen-Holten. De
antwoorden op de vragenlijst gebruiken we om een profielschets op te stellen. In de profielschets staat
aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen.
Denk mee!
Wilt u ook laten weten wat u belangrijk vindt? Vul dan de vragenlijst in via
www.rijssen-holten.nl/nieuweburgemeester. Of haal een vragenlijst op bij de receptie in het
gemeentehuis. Het invullen van de vragenlijst duurt een paar minuten. Deelname is anoniem, behalve als
u deelneemt vanuit een maatschappelijke organisatie die u vertegenwoordigt.

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

Zonder een afspraak coronaprik halen

Laatste Lommerdmarkt 2022

Energietoeslag voor 2022 verhoogd

Zonder afspraak een coronaprik halen is donderdag
18 augustus van 13.30 tot 19.30 uur mogelijk in het
gemeentehuis, Schild 1 in Rijssen. Bij de pop-up
priklocatie kunt u zonder afspraak terecht met
vragen, voor informatie en een eerste, tweede,
booster- (vanaf 18 jaar) of herhaalprik (vanaf 60
jaar). Op www.ggdtwente.nl/coronaprik staat
beschreven voor welke prik u in aanmerking komt.
Neem uw legitimatiebewijs en medisch mondkapje
mee. Kunt u niet op 18 augustus? Kijk op
www.prikkenzonderafspraak.nl voor een andere
locatie of datum.

Donderdag 18 augustus organiseert de gemeente
de laatste Lommerdmarkt van dit jaar. Op de
Lommerdmarkt in Rijssen 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. Meer informatie
vindt u op www.rijssen-holten.nl/lommerdmarkt.

Het Rijk heeft de energietoeslag voor 2022 verhoogd
van € 800,- naar € 1.300,-. Heeft u al een aanvraag
ingediend en € 800,- ontvangen? Dan hoeft u niets
te doen. De gemeente maakt het aanvullende
bedrag van € 500,- aan u over. Verwacht wordt
dat de gemeente dit bedrag eind september aan u
uitbetaalt.
Iedereen die een nieuwe aanvraag indient,
krijgt na goedkeuring direct € 1.300,-. U kunt de
energietoeslag aanvragen via
www.rijssen-holten.nl/energietoeslag.

Officiële Bekendmakingen
Week 33, 2022
Algemeen

Verlenging beslistermijn

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.

Rijssen
• Oude Markeloseweg 3, het bouwen van een recreatiewoning
Ontwerpbesluit

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.

Rijssen
• Burggraaf 35-49 en Cattelaar 82-104, het bouwen van 20 woningen (10
benedenwoningen en 10 bovenwoningen)

Omgevingsvergunningen

Sloopmeldingen

Ingekomen

Holten
• Dorpsstraat 46, het slopen van een schuurtje met asbest
• Fazantenweg 4, het slopen van een woning
• Kolweg 64, het verwijderen van asbest
• Larenseweg 106, het verwijderen van asbest
• Schoolstraat 6 en 8, het slopen van de achterpui
• Vrijheidslaan 1, het verwijderen van asbest

Holten
• Hoek Oranjestraat/Kerkstraat (F4622), het bouwen van 8 apppartementen en 2 woningen
• Holterbergweg 21, het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan voor een gebruik als
recreatiewoning en het wijzigen van een woning
• Keizersweg (H1660), het bouwen van een bedrijfshal en handelen in strijd met regels
Ruimtelijke Ordening
• Liezenweg 7, het bouwen van een woning
• Vijfhuizenweg 1, het realiseren van een kikkerpoel
• Winkelbergweg 5, het kappen van bomen
• Winkelbergweg 51, het kappen van 5 bomen
Rijssen
• Arend Baanstraat 98, het plaatsen van een overkapping
• Borkeld 10, het bouwen van een schuur
• De Hillebrandink 23, het uitbouwen van de keuken
• Esstraat 167, het bouwen van een aanbouw
• Fuut 17, het plaatsen van een zonnepaneel op een betonnen plaat
• Grotestraat 12, het vervangen van een zonnescherm
• Haarstraat 37 A, het verbouwen en uitbouwen van de appartementen
• Hogepad 1 80, het aanpassen van de draagconstructie en het dichten van het trapgat
• Kattenhaarsweg 93, het plaatsen van een overkapping met schutting
• Lichtenbergerweg 6, het kappen van bomen
• Markeloseweg 52, het bouwen van een tuinmuur
• Molenstraat 10, het bouwen van een overkapping
• Opbroek fase Noord, het kappen van een boom
• Opbroek Noord, het bouwen van 14 2^1 kappers, 18 rijwoningen en 2 vrijstaande
woningen
• Prinsenstraat 14, het plaatsen van een dakkapel
• Wethouder H H Korteboslaan 10, het bouwen van een aanbouw
Verleend
Holten
• Beusebergerweg 44, een grondopstelling van zonnepanelen
• Beusebergerweg 53, het bouwen van een slibverwerkingsgebouw en een beperkte
milieutoets (OBM)
• Churchillstraat 35, het plaatsen van een overkapping
• Helhuizerweg 46, het bouwen van een strostal
• Keizersweg (H1987 / H1988), het hermonteren van een hekwerk rondom het terrein
• Kroepinsweg 6, het vervangen van een rieten dak door dakpannen
• Larenseweg 102D, het bouwen van een tijdelijke Albert Hein met parkeerplaats en het
kappen van bomen
• Motieweg 3, het plaatsen van zonnepanelen
• Schapendijk 4, een wijziging op verleende vergunning (1742-HZ_WABO-204262), het
realiseren van een stal
• Vianenweg 18B in Holten (B 5073), het bouwen van een woning en een bijgebouw
Rijssen
• Buitenplaats 5, het plaatsen van een schutting
• De Hillebrandink 23, het uitbouwen van de keuken
• De Stroekeld 35, het plaatsen van een houtopslag
• Kolenbrander 40, het bouwen van een carport
• Landgraaf 22, het bouwen van een woning
• Madeliefje 11 en 13, het maken van een kap op de garage
• Molenstraat 10, het bouwen van een overkapping
• Plaagslagen 2, een wijziging op de verleende vergunning 1742-HZ_WABO-2210697
(uitbreiding showroom en magazijn)
• Prinsenstraat 14, het plaatsen van een dakkapel
• Reggesingel 2, het bouwen van een overkapping met zonnepanelen t.b.v. oplaadpunten
• Welleweg 8, het plaatsen van een erfscheiding langs de keermuur en overkapping
• Welleweg 9, het veranderen van de gevel
• Westerstraat 1, het wijzigen van het gebruik (splitsen van de woning)
• Weth H H Korteboslaan 109, het plaatsen van een bijgebouw / overkapping

Rijssen
• Enterstraat 143, het verwijderen van asbest
• Jan Steenstraat 2, het saneren van asbest
• Johan Willem Frisostraat 10, het verwijderen van asbest
• Nieuwlandsweg 46, het verwijderen van asbest
• Rijssenseveld 3, het slopen van een woning en de bijgebouwen
• Tuinstraat 2, het slopen van een bijgebouw
• Zeven Peggenweg 9, het slopen van het schoolgebouw

Milieumeldingen
Holten
• Keizersweg (H 1660), het starten van activiteiten (nieuwbouw hal)
• Stationsstraat 5, het starten van een bedrijf
Rijssen
• Argonstraat 1 a, het starten van activiteiten
• Butaanstraat 2, het starten van activiteiten (verhuur van materieel)

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Holten
• Beusebergerweg, het organiseren van autocrosswedstrijden MAC de Holterberg op
23 oktober 2022
• Holterberg, het organiseren van de Diepe Hel Holterbergloop op 29 en 30 oktober 2022

Alcoholwet
Verleend
Holten
• Stationsstraat 3, het bijschrijven van een leidinggevende
Rijssen
• Grotestraat 12, het uitbreiden van een terras

Reserveren parkeerplaats oplaadpunt elektrische voertuigen
De gemeente is van plan verschillende parkeerplaatsen te reserveren voor een oplaadpunt
voor elektrische voertuigen. Het gaat om de volgende openbare parkeerplaatsen (het betreft
bestaande parkeervakken):
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Lijsterbeslaan in Rijssen ter
hoogte van nummer 17 (naast Dennenlaan 1)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Dokter Stokkersstraat in Rijssen
ter hoogte van nummer 21
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Weversstraat in Holten ter hoogte
van nummer 24 (tegenover Ploeg 2)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Wierdensestraat in Rijssen ter
hoogte van nummer 52 (parkeerterrein Oude Veemarkt)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Schoolstraat in Holten ter hoogte
van nummer 6 (parkeerterrein Tuinstraat)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Gracht in Rijssen ter hoogte van
nummer 11
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• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Hogepad in Rijssen ter hoogte
van nummer 83 (parkeerterrein Hogepad)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan De Zaagkoele in Rijssen ter hoogte
van De Hagen 80-005 (grenzend aan de Oranjestraat)
• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Koolwitje in Holten ter hoogte van
nummer 2
De aanvraag kunt u inzien via het loket Ruimte. Het loket ruimte is bereikbaar via (0548)
854 837 of ruimte@rijssen-holten.nl. Eventuele bedenkingen, tegen het reserveren van de
parkeerplaatsen, kunt u tot en met 31 augustus 2022 schriftelijk indienen bij burgemeester
en wethouders van Rijssen-Holten. U kunt binnen de gestelde termijn ook per e-mail een
reactie geven aan r.habing@rijssen-holten.nl.

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:
Voorletters:
Geboortedatum:
Adres:

De heer Amin
A.
01-04-1970
Johannes Vermeerstraat 47, Rijssen

Tegelijk met deze publicatie verstuurt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres.
Waarom plaatsen wij deze oproep?
Wanneer wij binnen 2 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.

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken
onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten
het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon worden
uitgeschreven uit de BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland.
Naam:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres:

Varant Nishan Kerob
04-01-1978
12-08-2020
Enterstraat 5, Rijssen

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist,
volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of
binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de
woongemeente.
Ondanks herhaalde aanschrijvingen heeft bovenvermelde persoon geen aangifte gedaan.
De gemeente heeft de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren
als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending (artikel 3.41, lid 2 van de Algemene
wet bestuursrecht).
Mogelijkheid tot bezwaar
Belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college (Algemene wet
bestuursrecht). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat
in op donderdag 18 augustus. Het ondertekende bezwaarschrift moet voorzien zijn van
de naam en het adres van bezwaarmaker, de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de reden waarom bezwaarmaker het niet eens is met
het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.
Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar

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
• Drostenstraat, vanaf Rijssenseweg (N350) tot en met de kruising met de Reebokkenweg
(asfalteringswerkzaamheden): 29-08-2022 t/m 02-09-2022
Rijssen
• Dokter Stokkersstraat, bij de aansluiting met de Huttenwal (kabelwerkzaamheden):
23-08-2022 t/m 25-08-2022
• Enterstraat, tussen Karel Doormanstraat en Schapendijk (asfalteringswerkzaamheden):
29-08-2022 t/m 02-09-2022
• Jan ter Horststraat, bij de aansluiting met de Huttenwal (kabelwerkzaamheden):
23-08-2022 t/m 25-08-2022
• Johan Willem Frisostraat, bij de aansluiting met de Welleweg (kabelwerkzaamheden):
op 24-08-2022
• Kruispunt Fahrenheitstraat-Galvanistraat (asfalteringswerkzaamheden): 30-08-2022 t/m
01-09-2022
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 04-11-2022
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HOEVEEL TUINTEGELS
VERVANG JIJ VOOR GROEN?

in toffe p
Doe mee aan De Groene Tuin Challenge en help mee om RijssenHolten groener te maken. Wip tegels uit je voor- of achtertuin en
vervang deze door groen. Doe mee en ontvang gratis planten!
Verruil tijdens De Groene Tuin Challenge zoveel mogelijk tegels uit je
voor- of achtertuin voor groen zoals bloemen, planten en bomen. Dit
is belangrijk omdat het weer in Nederland steeds extremer wordt.
Hevige regenbuien worden afgewisseld door periodes van droogte en
hitte. Hierdoor ontstaan problemen zoals wateroverlast en hittestress.
Meer groen in je tuin helpt deze problemen tegen te gaan. Groen gaat
wateroverlast tegen, koelt de omgeving als het warm is en houdt water
vast wanneer het droog is. Door deel te nemen aan De Groene Tuin
Challenge help jij Rijssen-Holten voor te bereiden op het weer van de
toekomst!
NK Tegelwippen
Rijssen-Holten is niet de enige gemeente in Nederland waar aandacht
wordt besteed aan vergroening. De inwoners van onze gemeente
gaan met meer dan 100 andere gemeentes de strijd aan tijdens het NK
Tegelwippen. Die strijd willen we winnen! De gemeente die de meeste
tegels per 1.000 inwoners wipt, wint de prestigieuze Gouden Schep.
Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden
Tegel. Je kunt jouw gewipte tegels tot 31 oktober opgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden automatisch opgeteld
bij de Tegelstand van Rijssen-Holten.
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De Groene Tuin Challenge

Spelregels
Iedereen kan meedoen! Maar er zijn wel een aantal spelregels.
• Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten
dus worden omgerekend naar dit formaat.
• Ga niet zomaar in de openbare ruimte tegels wippen. Zorg wel dat
de tegels die je wipt van jezelf zijn. Heb je geen tuin? Denk eens aan
een geveltuin. Hiervoor moet je toestemming vragen aan de
gemeente. Via www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge kun je
een geveltuin aanvragen.
• Vervang al je gewipte tegels voor groen, zoals bloemen, planten en
bomen.
Wij halen je tegels gratis op
De ophaalservice van de gemeente Rijssen-Holten haalt je gewipte
tegels gratis op! Tussen 5 en 9 september vindt het tweede
ophaalmoment plaats. Je kunt je tot 1 september via
www.groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge aanmelden voor de
ophaalservice.
Gratis planten
Heb jij je tegels laten ophalen door de ophaalservice? Dan krijg je in ruil
voor je tegels gratis planten. Per ‘onttegelde’ vierkante meter krijg jij een
pakket met verschillende plantjes. Hoe tof! Deze plantjes brengen we
2 weken nadat jouw tegels zijn opgehaald bij je thuis langs. Je kunt tot
maximaal 50 verschillende planten ontvangen.
Toffe prijzen
Tegels gewipt? Top! Nadat je de gewipte tegels hebt doorgeven via
www.nk-tegelwippen.nl/meedoen kun je ook nog toffe prijzen winnen
in onze eigen gemeente. Maak een foto van je tuin voordat je tegels
hebt gewipt en maak een foto van het eindresultaat. Plaats deze foto’s
op sociale media en tag @groendoenwij. De mooiste, grappigste en
leukste foto’s maken kans op hele toffe prijzen!

Meer informatie? Check
groendoenwij.nl/degroenetuinchallenge

