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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 37, 2022

Doe mee aan de Gebakjesactie!
Veel mensen in Nederland, jong én oud, voelen zich 

regelmatig eenzaam. Eenzaamheid neemt helaas 

alleen maar toe. Waarschijnlijk kent u ook wel 

iemand in uw eigen buurt die een bezoekje erg zou 

waarderen. Doe daarom mee met de Gebakjesactie!

Als u meedoet aan de actie, kunt u op 6 of 7 oktober 

2 gebakjes ophalen en daarmee bij iemand op de 

koffie gaan. Wij willen graag weten hoeveel gebakjes 

we gaan uitdelen. Wilt u zich daarom uiterlijk 21 

september aanmelden? Dat kan online of telefonisch 

via 0548-362755 (alleen ’s ochtends). Meer 

informatie: www.viaviewelzijn.nl/gebakjesactie. 

Extra opletten tijdens de oogsttijd
Het is weer oogsttijd. Landbouwers zijn druk aan 

het werk op het land. Er rijden grote machines over 

de wegen in het buitengebied, ook ’s avonds laat. 

Dat vraagt om extra oplettendheid van het overige 

verkeer.

Rijdt of loopt u langs de wegen in het 

buitengebied: zorg dan dat u goed zichtbaar bent. 

Ligt er modder op de weg: rij dan voorzichtig, 

neem gas terug of stap af als u op de fiets of de 

scooter bent. En houd rekening met agrariërs die 

langs de wegen kunnen lopen. Zo houden we het 

veilig.

Digitaal verlengen of uitbreiden rijbewijs
Vanaf 3 oktober kunt u in Rijssen-Holten digitaal uw 

rijbewijs verlengen of uitbreiden met een categorie 

via de website van de RDW. Dit doet u straks in 3 

eenvoudige stappen:

• u maakt een pasfoto bij een RDW-erkende

 fotograaf;

• u vraagt makkelijk en snel uw rijbewijs aan via

 www.rdw.nl/rijbewijsverlengen;

• na 2 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen bij de 

 receptie in het gemeentehuis in Rijssen.

Doet u de aanvraag toch liever bij de balie 

Burgerzaken? Maak dan online een afspraak via 

www.rijssen-holten.nl/rijbewijs. Meer informatie 

over de digitale aanvraag en de voorwaarden vindt u 

op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.
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Peiling digitale 
veiligheid

De samenleving wordt steeds digitaler en dat gaat steeds sneller. Dat levert voordelen op, maar geeft 
ook veel nieuwe uitdagingen. Een van die onderwerpen is digitale veiligheid. 

De samenleving wordt steeds digitaler en dat gaat steeds sneller. Dat levert voordelen op, maar geeft ook 
veel nieuwe uitdagingen. Een van die onderwerpen is digitale veiligheid. 

De gemeente Rijssen-Holten wil graag weten hoe u denkt over digitale veiligheid, het risico van digitale 
criminaliteit (ook wel cybercriminaliteit genoemd) en hoe u zich hiertegen beschermt. Met de uitkomsten van 
de peiling gaan wij als gemeente op zoek naar manieren om onze inwoners verder te ondersteunen en de 
weerbaarheid tegen digitale risico’s te vergroten.

Doet u ook mee? Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat wij krijgen van de wensen, 
behoeften en vragen die leven bij onze inwoners. Goed om te weten:
• Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 
• Meedoen kan tot 23 september 2022.
•  Kennispunt Twente voert de peiling uit en verwerkt de antwoorden volledig anoniem. 

Ga naar de vragenlijst via: www.rijssen-holten.nl/peilingdigitaleveiligheid. 



Officiële Bekendmakingen
Week 37, 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

• Beukenlaan, het kappen van bomen
• Beusebergerweg 40, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
• Espelodijk, Broekweg, Haalmansweg, Oosterveldsweg en Vonderschottenweg, het 
 kappen van bomen
• Het Landeweerd 49, het plaatsen van een woonwagen
• Klompsteeg, nabij Kenemansstraat 17-29, het kappen van bomen
• Mr. G. Vixseboxsestraat 20, het kappen van een boom
• Sparrenweg, nabij nr. 3 (Bergpad A, 1603) het plaatsen van zonnepanelen
• Velddijk, naast nummer 5 (K326), het plaatsen van een tijdelijke unit
• Winkelbergweg 8, het kappen van bomen

Rijssen

• Arend Baanstraat 105, het bouwen van een energiekelder en een spraypark en het 
 plaatsen van zonnecollectoren
• De Ymhof 14, het plaatsen van een dakkapel
• Diekjansweg 1, het aanbrengen van reclame op de gevel
• Oude Veerweg ongenummerd (F6926 en 6396), het bouwen van een bedrijfshal
• Rijssenseveld 3, het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Verleend

Rijssen

• Arend Baanstraat 43, het plaatsen van een overkapping 
• Hoek Rietweg/Geskesdijk en hoek Elsenerveldweg/De Stikker, het kappen van bomen 
• Oude Markeloseweg 3, het bouwen van een recreatiewoning
• Wethouder H.H. Korteboslaan ongenummerd thv de kruising Schuttenserf, 
 het kappen van bomen

Verlenging beslistermijn

Holten

• Handelsweg 9, het uitbreiden van de productiehal

Buiten behandeling gesteld

Rijssen

• Esstraat 167, het bouwen van een aanbouw

Ontwerpbesluit

Rijssen

• Reigerstraat 20, het plaatsen van een woonwagen

Milieumeldingen

Holten

• Handelsweg 48, het veranderen van activiteiten

Melding lozen buiten inrichting

Rijssen

• Jutestraat 24, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
• Pelmolenweg 2D in Rijssen, het aanleggen van een bodemenergiesysteem

Evenementenvergunningen

Verleend

Holten

• Kalfstermansweide, het organiseren van de Keunefeesten van 8 t/m 11 september 2022

Rijssen

• Centrum Rijssen, het organiseren van een kinderkart evenement op 15 oktober 2022 

Ontheffing verbranden snoeihout

Holten

• Maneschijnsweg 5 (H 837), het branden van snoeihout

Melding omgevingsplan

Rijssen

• Keizersdijk 103, een activiteit planologisch gebruik 

Structuurvisie

Ontwerpstructuurvisie ‘Visie thema landschap en groen’

Deze ontwerpstructuurvisie behelst de hele gemeente. Landschap en groen zijn cruciaal 
voor een gezonde, toekomstbestendige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De visie 
brengt beleid en ontwikkelingen in kaart en met elkaar in verband.  
De ontwerpstructuurvisie kunt u inzien via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.SVG2022002-0302. 
De digitale bestanden zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.SVG2022002-/
NL.IMRO.1742.SVG2022002-0302/.

U kunt de ontwerpstructuurvisie vanaf woensdag 14 september 2022 t/m 
dinsdag 25 oktober 2022 inzien bij de balie Ruimte of digitaal via 
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De ontwerpstructuurvisie zelf heeft geen 
rechtsgevolgen. Er is geen beroep mogelijk tegen het vaststellingsbesluit (artikel 8:5 
Algemene wet bestuursrecht).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rijssen, rood voor rood, Middeldijk ong.’ 

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Middeldijk in Rijssen. Dit 
plan maakt het planologisch het toevoegen van één 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.BPB2022006-0301 
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.BPB2022006-/NL.IMRO.1742.BPB2022006-0301/

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 september 2022 tot en met 26 oktober 
2022 inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Stedenbouwkundige visie

Ontwerp ‘Stedenbouwkundige visie Haarzijde e.o.’

De ontwerp stedenbouwkundige visie Haarzijde e.o. heeft betrekking op het gebied aan 
de Haarzijde waar een basisschool, sportzaal en parkeerplaats gevestigd zijn, alsmede de 
verkeersontsluitingen aangrenzend aan de Haarzijde zoals de Westerstraat en Huttenwal 
e.d. De ontwerpvisie schept duidelijkheid voor omwonenden, bedrijven en instellingen over 
de gewenste ontwikkelingsrichting en invulling van het plangebied aan de Haarzijde en de 
prioriteiten die het college hieraan stelt. Het biedt een ontwikkelingsperspectief voor de 
Haarzijde e.o. in Rijssen.

De ontwerpvisie kunt u inzien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.SVRW2022002-0301 en op 
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.SVRW2022002-/
NL.IMRO.1742.SVRW2022002-0301/.

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

• 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

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 14 september 2022


