
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 34, 2022

Advertentieverkoop informatiegids niet 
namens gemeente
Verschillende bedrijven, organisaties en verenigingen 

zijn gevraagd om te adverteren in de informatiegids/

gemeentegids van Rijssen-Holten. Dit gebeurt 

voornamelijk telefonisch. De partijen die deze 

(digitale) gidsen publiceren doen dit niet in opdracht 

van de gemeente Rijssen-Holten. Wij melden dit om 

verwarring te voorkomen. Natuurlijk staat het u vrij 

om alsnog een advertentie in te kopen.

In 2019 werd de laatste gemeentegids in opdracht 

van de gemeente Rijssen-Holten gepubliceerd. 

Uit een peiling onder inwoners bleek namelijk dat 

zij informatie voornamelijk opzoeken via internet. 

Daarnaast verouderde de informatie in de gids snel.

Vraag subsidie aan voor 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. 

Berichten over uw buurt 
Wilt u ook continu op de hoogte blijven van 

berichten van de overheid? Meld u dan aan voor 

de e-mailservice op overheid.nl. U ontvangt dan 

informatie over besluiten die direct invloed hebben 

op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en 

plaatselijke regelgeving. U bepaalt zelf uit welk 

gebied rondom uw adres u berichten wilt ontvangen. 

Met de e-mailservice blijft u snel en eenvoudig op de 

hoogte.

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice?

Ga dan naar www.overheid.nl en klik op ‘blijf op de 

hoogte’. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt 

ontvangen.

Publicatiedatum 

24 augustus 2022

Bijdrage maatschappelijke 

participatie en schoolgaande 

kinderen kan worden aangevraagd

U kunt sinds 15 augustus 2022 de bijdrage ‘maatschappelijke participatie’ en ‘schoolgaande 

kinderen’ weer aanvragen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid. Dit kan tot en met 

30 november 2022.

De bijdrage maatschappelijke participatie is bedoeld voor kosten die te maken hebben met sport, cultuur 
en vorming. Bijvoorbeeld contributies voor sportactiviteiten, kosten voor internetgebruik, telefoon, een 
krantenabonnement of muzieklessen. De bijdrage is € 110,- per persoon per kalenderjaar. U kunt de 
bijdrage aanvragen voor uzelf, uw partner en inwonende kinderen van 2 tot en met 17 jaar.
U kunt daarnaast ook een bijdrage aanvragen voor schoolactiviteiten van uw kinderen. De hoogte van de 
bijdrage hangt af van de school die uw kind bezoekt op 1 september in het jaar dat u de aanvraag doet. De 
bijdrage is per kalenderjaar en per schoolgaand kind. 

Aanvragen

Als uw inkomen en vermogen niet boven een bepaalde grens komen, kunt u een bijdrage aanvragen. 
Meer informatie vindt u op www.rijssen-holten.nl/bijdrageregeling. Hier kunt u ook het aanvraagformulier 
online invullen. Deze aanvraag doet u met uw DigiD. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein. Dit kan via 
sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl of (0548) 854 836. Kijk voor de openingstijden op 
www.rijssen-holten.nl/openingstijden.



Officiële Bekendmakingen
Week 34, 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

� Handelsweg 6, het verplaatsen van de omheining
� Markollenweg 1, het kappen van bomen
� Motieweg 3, het kappen van bomen
� Postweg 65, het kappen van bomen

Rijssen

� Aalscholver 16, het bouwen van een overkapping / schuur
� Baankamp 12, het bouwen van een overkapping 
� Verenlandweg 13, het vervangen van het dak

Verleend

Holten

� Fazantenweg 4, het kappen van 2 bomen
� Markollenweg 4, het kappen van bomen
� Ploeg 13, het plaatsen van een dakkapel
� Raalterweg 44A, het kappen van bomen
� Winkelbergweg 29, het kappen van bomen

Rijssen

� Esstraat 122, het plaatsen van een schutting
� Oosterhofweg 164, het vervangen van een deel van de dakpannen en uitvoeren 
 diverse timmerwerken
� Zeven Peggenweg 9, het plaatsen van een balkon aan de achterzijde van een 
 woon- zorgcomplex

Sloopmeldingen

Rijssen

� Prins Mauritsstraat 20, het verwijderen van asbest
� Steenakkersweg (H6058 moestuin 47), het verwijderen van asbest

Milieumelding

Rijssen

� Stokmansveldweg 14, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Rijssen

� Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Sans Online Crossloop op 
 12 november 2022

Verleend

Rijssen

� centrum, het organiseren van het Shantyfestival op 3 september 2022
� centrum, het organiseren van een koopzaterdag met modeshow op 24 september 2022
� centrum, het organiseren van een kunst en kuiern evenement op 29 oktober 2022

Bestemmingsplannen

Voorbereiding bestemmingsplan

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

� Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder artikel 7c van de Crisis- en 

 herstelwet: ‘Veegplan, schrappen wijzigingsbevoegdheden’

 Dit plan maakt planologisch het schappen van wijzigingsbevoegdheden uit de 
 bestemmingsplannen 'Bedrijventerrein Holten', 'Bedrijventerrein Holten, Handelsweg 
 - Bedrijvenweg', 'Bedrijventerrein Rijssen', 'Bedrijventerrein Rijssen, Woon-werklocaties 
 Kryptonstraat', 'Bedrijventerrein Rijssen, Noord deel oost', 'Bedrijventerrein Rijssen, 
 Reggesingel opleidingscentrum', 'Bedrijventerrein Rijssen, Jutestraat 26' en 'Wonen 
 Rijssen, Oosterhof en Verenland' mogelijk, ter voorbereiding op de Omgevingswet.

� Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, rood voor rood, Stroweg 1’

 Dit plan maakt planologisch1 extra woning, 2 bijgebouwen en een tijdelijke 
 mantelzorgwoning in een bijgebouw op het perceel Stroweg 1 in Rijssen mogelijk op basis 
 van het beleid ’ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied’.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, Espelodijk 9’

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Espelodijk in Holten. Dit 
plan maakt het planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het beleid 
‘ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied’.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022001-0301 
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn 
beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022001-/
NL.IMRO.1742.BPB2022001-0301/

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 25 augustus 2022 tot en met 6 oktober 2022 
inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen..

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, Haarlerweg 4’ 

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Haarlerweg in Holten. Dit 
plan maakt het planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het beleid’ 
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied’ (7451 KH).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022003-0301 
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn 
beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022003-/
NL.IMRO.1742.BPB2022003-0301/

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 25 augustus 2022 tot en met 6 oktober 2022 
inzien bij de balie Ruimte of digitaal 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

� 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
� 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

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 24 augustus 2022


