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Energieloket
GroenDoen ook
in Holten

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

Vanaf vrijdag 7 oktober kunt u met al uw vragen over het verduurzamen van uw woning terecht bij het Energieloket in
het Kulturhus in Holten. Het Energieloket is elke vrijdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Contact

Energie besparen
Energie besparen en groene energie opwekken: dát is de opdracht van de volgende generaties aan
Rijssen-Holten en al haar inwoners. Energie besparen en groene energie opwekken is niet alleen goed voor
een duurzamere wereld, het is ook nog eens goed voor de portemonnee. Ontdek met het Energieloket
GroenDoen wat u kan doen om energie te besparen of op te wekken in uw woning.

www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl
(0548) 854 854

Wat is het Energieloket?
Bij het GroenDoen Energieloket kunt u terecht voor gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies over het
verduurzamen van uw woning. Want door het nemen van energiebesparende maatregelen kunt u meewerken
aan een groener Rijssen-Holten én uw energierekening verlagen. Er zijn verschillende energiebesparende
maatregelen die geschikt kunnen zijn voor uw woning. Welke dat zijn? Bij het energieloket kan een
energiecoach u daar alles over vertellen!
Gratis adviesgesprek
Wilt u graag dat een energiecoach samen met u thuis kijkt welke maatregelen bij u en uw woning passen?
Vraag dan een gratis adviesgesprek aan. Dat kan bij het fysieke Energieloket GroenDoen maar ook digitaal via
www.groendoenwij.nl.

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

Erfgoedpluim uitgereikt
Op maandag 19 september zijn de
erfgoedpluimen voor 2022 uitgereikt. Dat is
een aanmoedigingsprijs voor mensen die iets
bijzonders hebben gedaan voor het behoud van
ons ruimtelijk erfgoed.
De familie Jansen kreeg een erfgoedpluim voor het
opnieuw inrichten van hun erf aan de Jeurlinksweg
18 in Holten. Het resultaat is een schitterend erf
met een historische uitstraling.
Ook de vrijwilligers van het Rijssens Leemspoor
kregen een erfgoedpluim, omdat zij zich al jaren
inzetten voor het behoud van het Leemspoor en
jaarlijks duizenden mensen kennis laten maken
met dit stukje Rijssens erfgoed.

1 tot 8 oktober:
Beleefweek Nationaal Park

3 oktober raadsvergadering over
profielschets nieuwe burgemeester

Ontdek het gebied Sallandse Heuvelrug & Twents
Reggedal in de prachtige kleurige herfst tijdens de
Beleefweek. Wist je dat je hier 1 van de grootste
aaneengesloten droge heidegebieden van Europa
kan vinden? Daarnaast kan je genieten van het
bos, de prachtige vergezichten, landschappen en
de dynamische rivier de Regge!

De vergadering van donderdag 29 september is
verplaatst naar maandag 3 oktober. Tijdens deze
vergadering spreekt de gemeenteraad onder
andere over de profielschets van de nieuwe
burgemeester.

De Beleefweek is een ontdekkingstocht door een
groot gebied. Van Ommen tot Diepenheim en
van Raalte tot Almelo en natuurlijk ook in onze
gemeente. Er worden meer dan 40 activiteiten
georganiseerd, waarvan 20 speciaal en alleen
te boeken in deze Beleefweek. Kijk voor alle
activiteiten op:
www.sallandseheuvelrug.nl/beleefweek

Geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering
op 3 oktober vanaf 19.30 uur bijwonen in de
raadszaal van het gemeentehuis in Rijssen. Het
is ook mogelijk om de vergadering live te volgen
via onze livestream. De agenda, de stukken en de
livestream van deze vergadering vindt u op
www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.
Meer informatie over de zoektocht naar een
nieuwe burgemeester vindt u op
www.rijssen-holten.nl/nieuweburgemeester.

Officiële Bekendmakingen
Week 39, 2022
Algemeen

• Wilhelminastraat 72 t/m 76, 80 t/m 94, Gerststraat 3 t/m 11 en Tarwestraat 4 t/m 8 en 5
en 7, groot onderhoud

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.

Bestuur
De gemeenteraad vergadert op maandag 3 oktober 2022 om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel vaststellen Evaluatie/herijking Nota publieke gezondheid Rijssen-Holten
• Raadsvoorstel statutenwijziging Stichting Varietas
• Raadsvoorstel voordracht Ter Horst Engberts Stichting
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Kern Rijssen, Boomkamp 8'
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen Parapluplan "risicobronnen in de vorm van
opslagtanks"
• Raadsvoorstel ontslag commissielid Arno Meijerman
Onderstaande agendapunten worden besproken in aanwezigheid van de Commissaris van de
Koning, de heer ir. A.P. Heidema en kabinetschef drs. E. Smid:
• Raadsvoorstel vaststellen profielschets nieuwe burgemeester
• Raadsvoorstel vaststellen verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
• Raadsvoorstel Instellen vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester
U kunt de agenda met de achterliggende stukken inzien via
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. Meer informatie over inspreken tijdens vergaderingen
of het spreken van een raadsfractie vindt u op www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.
Neem voor meer informatie contact op
U kunt de griffie mailen via griffie@rijssen-holten.nl of bellen op (0548) 854 531.

Commissaris van de Koning in gesprek met de gemeenteraad over de
nieuwe burgemeester

Verleend
Holten
• Espelodijk, Broekweg, Haalmansweg, Oosterveldsweg en Vonderschottenweg,
het kappen van bomen
• Handelsweg 24-01 t/m 24-21, het bouwen van een bedrijfspand
• Klompsteeg, nabij Kenemansstraat 17-29, het kappen van 6 bomen
Rijssen
• Arend Baanstraat 98, het plaatsen van een overkapping
• De Ronde Maat 16, het uitbouwen van de woning
• Markeloseweg 23, het bouwen van een tuinmuur
• Rozengaarde 79A, het plaatsen van een overkapping op het dakterras
• Walstraat 11 (F6262), het tijdelijk plaatsen van een pinbox (geldautomaat)
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Borkeld 10, het bouwen van een schuur
• Haarstraat 37A , het verbouwen en uitbouwen van een appartement

Sloopmeldingen
Holten
• Rijssenseweg 38, het verwijderen van asbest
Rijssen
• Esstraat 129, het verwijderen van asbest
• Pelmolenweg 6, het verwijderen van asbest
• Rijssenseveld 3, het slopen van het hoofdgebouw
• Wilhelminastraat 72 t/m 76, 80 t/m 94, Gerststraat 3 t/m 11 en Tarwestraat 4 t/m 8 en 5
en 7, het verwijderen van asbest

Evenementenvergunningen
Ingekomen

Op 3 oktober 2022 komt de Commissaris van de Koning ir A.P. Heidema naar
Rijssen-Holten om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de profielschets van de
nieuwe burgemeester van onze gemeente.
Na de verwerking van de uitkomsten van inwonersconsultatie heeft de
voorbereidingscommissie de profielschets opgesteld. Voordat de gemeenteraad de
profielschets vaststelt, vindt er eerst een gesprek plaats tussen de Commissaris van de
Koning en de gemeenteraad.
De raadsvergadering wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.
Vanaf omstreeks 20.00 uur zal de Commissaris deelnemen aan de raadsvergadering.
De raadsvergadering is openbaar. U kunt dus plaatsnemen op de publieke tribune. U kunt
de vergadering ook volgen via de livestream op raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. Heeft
u de wens om in te spreken, dan is dat zeker mogelijk. In dat geval kunt u contact opnemen
met de griffie@rijssen-holten.nl

Rijssen
• Europaplein , het organiseren van een winterevenement met tubingbaan van
17 t/m 31 december 2022

APV
Rijssen
• Hendrik Jan van Opstallstraat, het innemen van een standplaatsvergunning voor de
verkoop van loempia’s

Melding brandveilig gebruik
Holten
• Dijkerhoekseweg 10

Omgevingsvergunningen

Wegafsluitingen

Ingekomen

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
• Deventerweg 62, het bouwen van een aanbouw
• Dorperdijk 17a, het bouwen van een opslag en een stalling
• Larenseweg 81, het plaatsen van een kantoorunit
• Lichtenbergerweg, tegenover nummer 2 (B5048), het kappen van bomen
• Postweg 86, het kappen van bomen
• Vijfhuizenweg 5, een milieumelding type B
Rijssen
• Joost van den Vondelstraat 25, het plaatsen van een keerwand
• Pastoor Petersstraat 1, het uitbreiden van de bestaande woning met een prefabwoning
• Schapendijk 5 en t.o. Witmoesdijk 22a, het kappen van bomen

Holten
• Dorpsstraat, bij spoorviaduct (reparatiewerkzaamheden aan spoorviaduct):
op 03-10-2022, van 00.00-05.00 uur en op 04-10-2022, van 00.00-05.00 uur
Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): op 17-10-2022,
van 07.30-15.00 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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