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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 35, 2022

De scholen zijn weer begonnen
Na de zomervakantie zijn afgelopen maandag de 

scholen weer begonnen. Dit betekent vaak meer 

verkeersdrukte omdat scholieren weer op de fiets 

naar school gaan. Om het verkeer voor iedereen 

veilig te houden, vragen we automobilisten om 

in de weken na de zomervakantie extra op hun 

snelheid te letten. Zo neemt de remweg af en heb 

je als automobilist meer tijd om op onverwachte 

verkeerssituaties te reageren. Ook helpt het 

wanneer automobilisten schoolzones en de 

schoolomgeving mijden. Tips voor scholieren en hun 

ouders: zorg voor een goede fiets, oefen de nieuwe 

schoolroute of ga vaker lopend naar school.   

Werkzaamheden aan het spoor 
In de nacht van zaterdag 3 op zondag 

4 september voert ProRail slijpwerkzaamheden 

uit aan het spoor tussen Deventer en Rijssen. 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 

0:00 en 6:00 uur. Aanwonenden kunnen hier 

geluidsoverlast van ondervinden.

Tijdens de werkzaamheden rijdt een slijptrein 

stapvoets over het spoor om het spoor gladder 

te maken. De eerste 4 tot 6 weken na de 

werkzaamheden maakt het treinverkeer een ander 

geluid, daarna wordt het treinverkeer juist stiller 

door de gladdere sporen. Aanwonenden kunnen 

meer informatie vinden op de website van ProRail 

https://www.prorail.nl/wonen/spoorwerk-in-de-buurt. 

Hulp bij het installeren van de DigiD-app
Maandag 12 september helpen medewerkers van 

de Bibliotheek Rijssen-Holten met het installeren 

van de DigiD-app tijdens een inloopochtend. De 

inloopochtend is van 9.30 tot 12.00 uur in de 

Bibliotheek Rijssen.

Met de DigiD app kun je gemakkelijk en veilig 

inloggen op websites van de overheid en andere 

organisaties. DigiD is bijvoorbeeld ook nodig voor het 

inloggen op de website van de gemeente of bij het 

patiëntenportaal van het ziekenhuis. Lukt het niet om 

de app te installeren of heb je andere vragen? Kom 

dan naar het inloopvragenuur.

Hulp is gratis, ook voor niet-leden. Het is belangrijk 

om je DigiD-gegevens mee te nemen.
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Denk mee over 
de nieuwe 
burgemeester! 

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! 

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.



Officiële Bekendmakingen
Week 35, 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

� Industriestraat 7, een veiling, boeken- en rommelmarkt op 1 oktober 2022
� Okkenbroekseweg 1, het bouwen van een tweede bedrijfswoning

Rijssen

� Holterstraatweg 36, het plaatsen van een nieuwe dakconstructie
� Markeloseweg 113, het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen
� Weth. H.H. Korteboslaan, nabij nrs. 57, 61-71 en 61C, Leijerweerdsdijk nabij nr. 8 
 en diverse locaties Kasteelbos, het kappen van bomen

Verleend

Holten

� Handelsweg 2, het oprichten van een type C inrichting
� Keizersweg, naast nummer 82 (H 1987 en 1988), het plaatsen van tijdelijke chalets
� Landuwerweg (K 294), het organiseren van het WK Touwtrekken Holten 2022
� Motieweg 3, het kappen van bomen
� Rutgersweg 2, het realiseren van een (kikker)poel als landschapselement
� Winkelbergweg 5, het kappen van bomen
� Winkelbergweg 51, het kappen van bomen
� Wullenbergweg (B 1870), het verbeteren van het bos van Daantje Das

Rijssen

� Karel Doormanstraat 30, het realiseren van een uitbouw op het dak
� Lentfersweg 27, het plaatsen van een tijdelijke unit
� Lichtenbergerweg 6, het kappen van bomen

Verlenging beslistermijn

Holten

� Handelsweg 24-01 t/m 24-21 (H 2031), het bouwen van een bedrijfspand

Sloopmeldingen

Ingekomen

Holten

� Fazantenweg 4, het verwijderen van asbest
� Holterbergweg 21, het gedeeltelijk slopen van de dienstwoning

Milieumeldingen

Holten

� Lichtenbergerweg 15, het mobiel breken van puin

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten

� Smidsbelt, het organiseren van een kerstfair op 10 december 2022

Verleend

Holten

� Industriestraat 7, het organiseren van een veiling, boeken- en rommelmarkt op 1 oktober 
 2022

Melding lozen buiten inrichting

Holten

� Liezenweg 7A, melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting

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: Choumper 
Voorletters: N. 
Geboortedatum: 22-07-1979 
Adres: Oranjestraat 76, 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. 

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): 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
� Spoorwegovergang Doorlopendedijk (onderhoudswerkzaamheden): op 24-09-2022, 
 van 07.00 tot 12.00 uur
� Spoorwegovergang Oude Stationsweg (onderhoudswerkzaamheden): op 24-09-2022, 
 van 12.00 tot 16.00 uur

Rijssen

� Enterstraat, tussen Karel Doormanstraat en Schapendijk (asfalteringswerkzaamheden): 
 29-08-2022 t/m 02-09-2022
� 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.
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