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Gemeente Rijssen-Holten
Bezoekadres
Schild 1, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten
Openingstijden
Onze actuele openingstijden vindt u op
www.rijssen-holten.nl/openingstijden.

Van 29 september tot en met 6 oktober is het de Week van de Ontmoeting. Deze week is
onderdeel van het landelijke programma Eén tegen eenzaamheid, waarbij ontmoeting en
verbinding centraal staan. Ook in Rijssen-Holten vragen we in deze week extra aandacht voor alle
mensen die zich regelmatig alleen voelen.

Afspraak maken
Via afspraken.rijssen-holten.nl, de
informatiezuil in het gemeentehuis
of (0548) 854 854.

Activiteiten
Om ontmoeting en verbinding aan te moedigen organiseren verschillende partijen en organisaties in
Rijssen-Holten een aantal activiteiten in de Week van de Ontmoeting. Op het programma staat onder andere
de jaarlijkse gebakjesactie, een voorleesmoment door de jeugd van de Johan Frisoschool, sporten en bewegen
voor jongeren en een vitaliteitsfair voor de actieve 50-plusser. Meer informatie en een overzicht van het
volledige programma vindt u binnenkort op www.viaviewelzijn.nl/weekvanontmoeting.
Signalen van eenzaamheid
Er zijn verschillende momenten waarop iemand zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als de partner
overlijdt, iemand verhuist of met pensioen gaat en de werkkring wegvalt. Ook als mensen minder mobiel
worden, ligt eenzaamheid op de loer. U kunt voor deze mensen het verschil maken. Maak een praatje, bedenk
iets om te doen, bied een luisterend oor en kijk samen wat er mogelijk is.

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

Eén tegen eenzaamheid
Ook in Rijssen-Holten is eenzaamheid een actueel probleem. Daarom zet de gemeente zich samen met lokale
partners in tegen eenzaamheid. Meer informatie over de lokale aanpak van Eén tegen eenzaamheid vindt u op
www.rijssen-holten.nl/eenzaamheid.

Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Energietoeslag voor 2022 verhoogd

Open Monumentendag

Berichten over uw buurt

Het Rijk heeft de energietoeslag voor 2022
verhoogt 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.

In het weekend van 10 en 11 september openen in
heel Nederland historische gebouwen hun deuren
voor het publiek.

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.

Iedereen die een nieuwe aanvraag indient,
krijgt na goedkeuring direct € 1.300,-.
U kunt de energietoeslag aanvragen via
www.rijssen-holten.nl/energietoeslag.

Op zaterdag 10 september doen ook monumenten
in Rijssen-Holten mee! Het is dé kans om een pand
te bezoeken waar u normaal niet komt. Naast
panden zijn ook historische begraafplaatsen te
bezoeken en worden op verschillende locaties
activiteiten georganiseerd.
Wilt u weten welke monumenten in
Rijssen-Holten hun deuren openen tijdens de Open
Monumentendag? Kijk dan voor meer informatie op
www.rijssen-holten.nl/omd.

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.

Officiële Bekendmakingen
Week 36, 2022
Algemeen

Sloopmelding

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.

Holten
• Rijssenseweg 1, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen
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
• Ambachtsstraat 14, het veranderen van activiteiten
• Ambachtsstraat 26, het starten van activiteiten

Bestuur

Evenementenvergunning

De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op 12 september 2022 om
19.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel Vaststellen Evaluatie/herijking Nota publieke gezondheid Rijssen-Holten
• Raadsvoorstel statutenwijziging Stichting Varietas
• Raadsbrieven van het college

Verleend

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op 12 september 2022
om 20.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel voordracht Ter Horst Engberts Stichting
• Opiniërend commissievoorstel: uitgangspunten investeringsagenda
2023-2027 Twenteboard
• Raadsbrieven van het college

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken
onbekend waarheen (Vow)

De commissie Grondgebied vergadert op 15 september 2022 om 19.30 uur. Op de agenda
staat onder andere:
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen, Boomkamp 8’
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen Parapluplan ‘risicobronnen in de vorm van
opslagtanks’
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, rood voor
rood, Oude Deventerweg ong. en Maneschijnsweg 2'
• Opiniërend commissievoorstel: principeverzoek toevoegen BEBO woningen
Oranjestraat ong.
• Raadsbrieven van het college
De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. Meer informatie over inspreken tijdens vergaderingen
of contact met de raadsfracties: www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.
Neem voor meer informatie contact op
U kunt de griffie mailen of bellen via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531.

Omgevingsvergunningen

Holten
• Landuwerweg, het organiseren van het World Championship Tug of War van 15 tot en
met 18 september 2022

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer op het adres wonen waar zij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten
het bijhouden van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden
uitgeschreven uit de BRP en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland.
Naam:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres:

T. Aanstoot
17-09-1995
11-05-2022
Korhoenderweg 2, Holten

Naam:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres:

A. Amin
01-04-1970
11-08-2022
Johannes Vermeerstraat 47, Rijssen

Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist,
volledig en betrouwbaar zijn. De inwoner 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).

Ingekomen
Holten
• Kozakkenstraat 14, het kappen van een boom
• naast Valkenweg 14 (B 3493), het plaatsen van zonnepanelen
Rijssen
• Enterstraat 57, het uitbreiden van de woning
• Eshuisstraat 28 , het uitbouwen van een woning
• Kryptonstraat 41, een update van de brandveiligheid
• Markeloseweg 7, het oprichten van een tankstation met mogelijkheid tot het onbemand
en bemand verkopen van de motorbrandstoffen
• Molenstraat 9A, het verbouwen van een artsenpraktijk naar kinderopvang en kantoren en
het wijzigen van de gevels
• Opbroek Noord Fase 1 (B10133), het bouwen van 10 rijwoningen
en 8 twee-onder-eenkapwoningen

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 is
ingegaan op 7 september 2022.
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
Verleend
Holten
• Markollenweg 1, het kappen van 15 bomen
Rijssen
• Kattenhaarsweg 59, het plaatsen van een erfafscheiding

Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Holtentorensweg 1, het plaatsen van keerwanden en een overkapping
• Grotestraat 12, het vervangen van een zonnescherm

Ontwerpbesluit
Rijssen
• Holterstraatweg 85, het wijzigen van de inrichting

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
• 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
• Spoelerstraat, tussen Nijverdalseweg en Energiestraat (activiteit/inzameling):
op 16-09-2022, vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur
• 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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