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2 prentenboeken voor
iedere basisschool
Van 5 oktober tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek! Deze keer is het thema Gi-Ga-Groen en gaat
het over dieren en natuur. Om deze belangrijke thema's onder de aandacht te brengen heeft elke basisschool in de
gemeente 2 prentenboeken gekregen.
De hoofdpersonen in de prentenboeken uit de serie “De Klimaatjes” zijn kleurrijke dieren. Door de verhalen
ervaren kinderen op een speelse manier hoe wij met elkaar onze leefomgeving fijn kunnen houden.
Bijvoorbeeld door de buurt groener te maken, de verwarming een graadje lager te zetten of afval te scheiden.

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

GroenDoen
De boeken worden aangeboden in het kader van GroenDoen en de campagne BAAS. GroenDoen is een
samenwerking van gemeente, inwoners, ondernemers en actiegroepen. Zij willen iedereen in de gemeente
bewust maken van en activeren om duurzame maatregelen te nemen. Meer informatie over GroenDoen en
wat u zelf kunt doen, vindt u op www.groendoenwij.nl
Beter Allemaal Afval Scheiden (BAAS)
Met de campagne BAAS wil de gemeente inwoners stimuleren om hun afval te scheiden. Door afval te
scheiden dragen we bij aan een schonere planeet. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen worden
namelijk gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Meer informatie over BAAS vindt u op
www.rijssen-holten.nl/baas.

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

Online verlengen of uitbreiden rijbewijs
Sinds 3 oktober kunt u in Rijssen-Holten online
uw rijbewijs verlengen of uitbreiden met een
categorie via de website van de RDW. Dit doet u 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 online aanvraag en de voorwaarden vindt
u op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Sociaal VraagPlein donderdag 6 oktober
gesloten
Op donderdag 6 oktober is het Sociaal
VraagPlein gesloten. Heeft u een vraag voor het
Sociaal VraagPlein? Dan staan onze collega’s
vanaf vrijdag 7 oktober weer voor u klaar. U
kunt dan bellen tussen 8.00 en 12.00 uur via
telefoonnummer (0548) 854 836. Mailen kan ook:
sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl.
Formulieren afgeven
Wilt u een formulier afgeven voor het Sociaal
Vraagplein? Daarvoor kunt u terecht bij de receptie,
tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Ook
op donderdag 6 oktober.

Troostplek op begraafplaats 't Lentfert
Afgelopen zaterdag, 1 oktober, is op begraafplaats
’t Lentfert in Rijssen de tweede troostplek in onze
gemeente geopend. De troostplek is een plek voor
iedereen om troost te zoeken, om dierbaren te
herdenken en om stil te staan bij je eigen emoties.
Een grasveld, 2 banken en 3 bomen markeren de
troostplek, die tussen het oude en het nieuwe
gedeelte van de begraafplaats ligt. Tijdens de
opening werd een kunstwerk van Diane Boerrigter
onthuld dat speciaal voor deze plek ontworpen
is. Na afloop van het officiële gedeelte zijn er
bloembollen geplant.
De troostplek is elke dag toegankelijk voor
iedereen.

Officiële Bekendmakingen
Week 40, 2022
Algemeen

Sloopmeldingen

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.

Rijssen
• Enterstraat 10, het slopen van het pand
• Oosterhofweg 244, het slopen van hoofd- en bijgebouwen
• Oranjestraat 61, het verwijderen van asbest
• Weth. H.H. Korteboslaan 10, het verwijderen van asbest van de schuur

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

Milieumelding
Holten
• Schapendijk 4, het verplaatsen van de bedrijfsruimte/technische ruimte

De commissie Grondgebied vergadert op 13 oktober 2022 om 19.30 uur. Op de agenda
staat onder andere:
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen,
Opbroekweg, toevoegen 3 woningen;
• Raadsbrieven van het college.

Rijssen
• Kalanderstraat 9, het aftanken van Adblue

Melding lozen buiten inrichting

De vergaderingen van de commissies ABZM en MDV van 10 oktober 2022 gaan niet door.

Verleend

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
Meer informatie over inspreken tijdens de vergadering of het spreken van een raadsfractie
vindt u op www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.

Rijssen
• Pelmolenweg 6, bronbemaling voor een nieuwbouwwoning met kelder

Neem voor meer informatie contact op
U kunt de griffie mailen of bellen via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531.

Collectevergunning
Rijssen
• Het houden van een collecte voor de OZO van 15 t/m 21 oktober 2023

Omgevingsvergunningen
Wegafsluitingen
Ingekomen
Holten
• Langstraat 10, het kappen van een boom
• Molenbelterweg (A1985), het aanbrengen van palen en stokken voor wijnplanten
• Oude Deventerweg 14, het herbouwen woning met inwoning
• Russendijk 4, het kappen van bomen
• Schapendijk 2 en 4, het beperkt wijzigen van een reeds vergund bouwwerk: het realiseren
van een stal (1742-HZ_WABO-204262 en 1742-HZ_WABO-2211927)
• Vianenweg 244, het verbouwen/herbouwen van een recreatiewoning
Rijssen
• Arend Baanstraat 85, het plaatsen van een schutting
• De Höfte 16, het verbouwen van de woning
• Enterstraat 10, het bouwen van 4 studio’s met bergingen
• Enterstraat 27a, het kappen van een boom
• Galvanistraat 5, een revisievergunning milieu
• Lindenlaan 36, het plaatsen van een dakkapel
• Rozengaarde, achter nr. 75A, Emmastraat, naast nr. 4 Enterstraat, achter nr.28 en Hogepad,
naast nr. 85, het kandalaberen van bomen

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
Geen afsluitingen.
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

Verleend
Holten
• Beusebergerweg 40, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
• Postweg 86, het kappen van bomen
Rijssen
• Aalscholver 16, het bouwen van een overkapping/schuur
• Verenlandweg 13, het vervangen van het dak van de woning
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