
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 38, 2022

Vitaliteitsfair voor 50-plussers
Op 6 oktober vindt in het Parkgebouw in Rijssen 

de Vitaliteitsfair plaats, speciaal voor 50-plussers 

uit onze gemeente. Fysieke, mentale en sociale 

gezondheid staan centraal tijdens de fair. Denk 

aan informatie over vrijwilligerswerk, gezondheid, 

sport- en bewegen, cultuur en reizen. 

De Vitaliteitsfair vindt plaats op de laatste dag 

van de Week van de Ontmoeting (29 september 

t/m 6 oktober 2022). Tijdens deze week worden 

er in de hele gemeente activiteiten georganiseerd 

voor alle leeftijdsgroepen, waarbij ontmoeten een 

belangrijke rol speelt. 

Meer informatie over de Vitaliteitsfair en de Week 

van de Ontmoeting: 

www.viaviewelzijn.nl/weekvandeontmoeting. 

Schouderklopje voor mantelzorgers
Mensen die mantelzorger zijn voor iemand uit 

onze gemeente, kunnen één keer per jaar een 

Schouderklopje ophalen: een lokale winkeliersbon 

ter waarde van 25 euro. Dat kan overdag, maar 

het kan ook op een aantal avonden in Rijssen en in 

Holten.

Het Schouderklopje is een blijk van waardering 

van de gemeente voor mantelzorgers, omdat zij 

zorgen voor iemand met wie ze een band hebben. 

Op www.rijssen-holten.nl/schouderklopje kunt 

u lezen of u in aanmerking komt en hoe u een 

afspraak maakt om een Schouderklopje te komen 

ophalen.

Peiling digitale criminaliteit: 
heb jij al meegedaan?
Digitaal zijn er steeds meer oplichters actief. 

Waarschijnlijk heb je ook wel eens een mailtje 

gekregen van een crimineel die zich voordoet als 

jouw bank. Of krijg je een appje van iemand die 

zich voordoet als familie om te proberen geld van 

je te krijgen. Hoe bescherm jij je hiertegen? 

Laat het ons weten via 

www.rijssen-holten.nl/peilingdigitaleveiligheid. 

We hebben jou nodig in de strijd tegen digitale 

criminaliteit. Meedoen kan nog tot 23 september, 

alvast bedankt!
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Wat kunt u doen tegen 
heling en diefstal

Is de prijs van een telefoon, fiets of tablet te mooi om waar te zijn? Dan is het vaak ook zo. Kopen van gestolen spullen 
is strafbaar. Check daarom voor u iets tweedehands koopt of het product gestolen is.

Stop heling
Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen. Wat kunt u hiertegen doen? 
� Registreer uw eigendommen via www.stopheling.nl of in de ‘Stop Heling’ app. 
� Check een product voordat u het koopt op Stopheling.nl  of in de ‘Stop Heling’ app. 
 U ziet dan of het product als gestolen staat geregistreerd.
� Maak melding van de heling via stopheling.nl. De politie-eenheid van de eerdere opgenomen 
 aangifte ontvangt dan een melding.

Doe aangifte
De politie helpt u dan uw gestolen spullen terug te krijgen. Ook krijgt de politie meer inzicht in welke helers er 
zijn en hoe zij werken. Meer informatie en tips vindt u op www.stopheling.nl

Heterdaad? Bel 1-1-2
Ziet u verdachte personen die veel aandacht hebben voor woningen in de buurt? Bel dan direct de politie via 
1-1-2. Let erop hoe ze eruitzien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. 



Officiële Bekendmakingen
Week 38, 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
� Enkweg 2, het realiseren van een overkapping tuinhuis
� Raalterweg 15, het plaatsen van zonnepanelen  

Rijssen
� De Doppesmaat 53, het uitbouwen van de keuken
� Stokmansveldweg 9, het kappen van bomen 
� Zonneroosje 9, het plaatsen van een dakkapel 

Verleend

Holten
� Handelsweg 9, het uitbreiden van de productiehal 
� Langstraat 20 (I 1288), het aanbrengen van oppervlakteverhardin
� Lichtenbergerweg 15, het bouwen van een woning met schuur
� Postweg 65, het kappen van bomen 
� Winkelbergweg 8, het kappen van bomen

Rijssen
� Beatrixplein 4, het oprichten van een tankstation vanwege onbemande verkoop
� Kolenbrander 6, het plaatsen van twee dakkapellen
� Veeneslagen 43, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het dak
� Wethouder H.H. Korteboslaan 10, het bouwen een aanbouw 

Verlenging beslistermijn

Holten
� Hoek Oranjestraat/kerstraat (F 4622), het bouwen van 8 appartementen en 2 woningen 

Rijssen
� Cattelaar 61-85, Landgraaf 1-9, Landgraaf 24-26 en Landgraaf 40-44, 
 het bouwen van 22 woningen 

Ontwerpbesluit

Holten
� Zandvoortspad (F 5016), het aanplanten van een wijngaard

Sloopmeldingen

Rijssen
� De Doppesmaat 53, het gedeeltelijk slopen van de woning 
� Oosterhofweg 244, het slopen van het hoofdgebouw
� Oranjestraat 67, het verwijderen van asbest 

Milieumeldingen

Rijssen
� Argonstraat 3A, het veranderen van activiteiten
� Biesterij 3, het houden van paarden en het beoefenen van de paardensport

Melding lozen buiten inrichting

Rijssen
� Burggraaf en Cattelaar, het aanleggen van een bodemenergiesysteem 
� Zeven Peggenweg 9, het aanleggen van 5 bodemenergiesystemen voor 
 5 nieuwbouwwoningen

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Canadese Begraafplaats, het organiseren van een kaarsceremonie op 24 december 2022 

Verleend

Holten
� Beuseberg, het organiseren van de Eurol Hellendoorn Rally op 17 september 2022
� Centrum, het organiseren van de streekmarkt Bruisend Holten op 25 september 2022
� Smidsbelt, het organiseren van een kerstfair op 10 december 2022

Collectevergunning

Verleend

Rijssen
� De hele gemeente Rijssen-Holten, een collecte door stichting Woord en Daad van 
 15 t/m 21 mei 2023

Hogere grenswaarden

Ontwerpbesluit

Holten
� Larenseweg 32, vaststellen hogere grenswaarde

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, toevoegen 2 woningen, Larenseweg 28-32’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Larenseweg 28-32 in Holten. 
Dit plan maakt planologisch het toevoegen van twee woningen mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2021003-0302 
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.BPHW2021003-/
NL.IMRO.1742.BPHW2021003-0302/

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 22 september 2022 tot en met 3 november 
2022 inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Rectificatie 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 rectificatie betreft een fout in de IMRO code waaronder het plan gepubliceerd is op 
ruimtelijkeplannen.nl. 
De visie kunt u inzien via:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.SVRW2022002-0302 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.SVRW2022002-0302/.

U kunt de ontwerpvisie vanaf 22 september 2022 t/m 3 november 2022 inzien bij de 
balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De visie zelf heeft 
geen rechtsgevolgen. Er is geen beroep mogelijk tegen het vaststellingsbesluit (artikel 8:5 
Algemene wet bestuursrecht).

Adres gezocht 

Onderstaande persoon is verhuisd, maar heeft dit niet doorgegeven aan de gemeente. Zijn 
dit uw gegevens? Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835. 

Naam: Mevrouw Poniatowska 
Voorletters: A. 
Geboortedatum: 28 december1988
Adres: Wierdensestraat 27, 7461 BB 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 persoon uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Zij kan 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

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 21 september 2022
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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: N. Choumper 
Geboortedatum: 22 juli1979
Datum besluit: 25 augustus 2022

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 is 
ingegaan op 25 augustus 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

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

Rijssen
� Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 
 Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 4 november 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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