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De Nationale
Brandpreventieweken zijn
weer van start gegaan

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

Steeds meer Twentenaren hebben rookmelders in huis hangen. Daar is Brandweer Twente heel blij
mee. Ontstaat er brand, dan heeft u meer tijd om te vluchten en kan de brandweer zich richten op
het blussen van de brand. Dat is erg belangrijk. Juist nu de koude wintermaanden eraan komen!

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

Door de hoge gasprijzen zoeken steeds meer mensen naar andere manieren om hun woning te verwarmen.
“Begrijpelijk. Maar de risico's op brand nemen hierdoor toe”, vertelt Mariska Achtereekte, sectorhoofd
Brandveiligheid. “Het is dus ontzettend belangrijk om in uw woning voldoende rookmelders op te hangen.
Een eenvoudige actie, met een groot effect.” Deze maand vraagt Brandweer Twente daarom extra aandacht
voor brandveiligheid en rookmelders tijdens de Nationale Brandpreventieweken van 1 t/m 31 oktober 2022.

gemeente@rijssen-holten.nl

Waar kunt u het beste rookmelders ophangen?
Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van uw woning wettelijk verplicht. Maar wat dacht u van
uw woonkamer waar u extra kaarsjes heeft aangestoken op de vensterbank of uw werkkamer waar een
elektrisch of petroleumkacheltje de ruimte opwarmt? Deze alternatieve manieren van uw huis verwarmen
zorgen ervoor dat het risico op een brand omhoog gaat. Pas daarom goed op en zorg voor rookmelders
in dit soort ruimtes. Doe de rookmelderwijzer op www.rookmelders.nl/rookmelderwijzer en ontdek waar
rookmelders in uw woning essentieel zijn.

Makkelijk Melden app (iOS en Android)

(0548) 854 854
Melding openbare ruimte
www.rijssen-holten.nl/melding

Volg ons ook op social media
/gmrijssenholten
Gemeente Rijssen-Holten
@gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Volgende week worden de bladkorven
geplaatst
In de herfst zorgen bladeren op straat voor
ongemak. Daarom plaatsen wij volgende week
weer bladkorven waarin u de bladeren kunt
verzamelen. De bladkorven staan verspreid
over de hele gemeente. Wij legen de bladkorven
regelmatig. Is een bladkorf bij u in de buurt
vol? Dan kunt u dat bij ons melden. Ook als een
bladkorf vernield wordt, kunt u dat melden
Kijk voor meer informatie op
www.rijssen-holten.nl/bladkorven.
Let op: in de bladkorven mogen alleen bladeren.
De korven zijn niet bedoeld voor takken, snoeiafval
of ander groen. Zit er toch ander afval in de
bladkorf? Dan verwijderen wij de bladkorf.

GGD Gezondheidsmonitor 2022

Parkeren blauwe zone

Meer dan 41.000 Twentenaren hebben deze
maand een brief van GGD Twente ontvangen
met de vraag mee te doen aan de GGD
Gezondheidsmonitor. Hoe gaat het met de
volwassenen en ouderen van Twente na
2,5 jaar corona? Wat zijn de gevolgen van de
coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het
welzijn van inwoners? Dat brengt GGD Twente
samen met alle GGD’en in kaart.

Voor het gemeentehuis in Rijssen is enkele weken
geleden een herhalingsbord voor de blauwe
zone geplaatst. In een blauwe zone mag u alleen
parkeren in een aangegeven parkeervak of op
plekken die voorzien zijn van een blauwe streep.
De blauwe zone voor het gemeentehuis in Rijssen
is daarom geen parkeerplek. Alleen mensen met
een gehandicaptenparkeerkaart of een ontheffing
mogen hun auto voor het gemeentehuis in de
blauwe zone parkeren. Laden en lossen is ook
toegestaan in deze zone. Parkeert u wel in de
blauwe zone dan kan u bekeurd worden.

Brief ontvangen?
Ook uitgenodigd? Doe mee en vul de vragenlijst in!
U maakt dan ook kans om een VVV Cadeaukaart te
winnen ter waarde van € 50,-. Meer info op:
www.ggdtwente.nl/gezondheidsmonitor

Officiële Bekendmakingen
Week 41, 2022
Algemeen

http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2021002-/
NL.IMRO.1742.BPRW2021002-0301/.

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.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022
inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt
u ook aanvullende juridische informatie.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Rijssen, Kryptonstraat – Ethaanstraat’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Kryptonstraat, Ethaanstraat
en de Nijverdalseweg in Rijssen. Het plan maakt planologisch de bouw van een bedrijfshal
mogelijk.

Ingekomen
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRB2022001-0301.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRB2022001-/
NL.IMRO.1742.BPRB2022001-0301/.

Holten
• Broensweg 2A, het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
• Deventerweg 73, het bouwen van een schuur
• Espelodijk 1, het isoleren van het dak
• Larenseweg 62, het vervangen van de heg door een schutting
• Oude Stationsweg 8 W, het plaatsen van zonnepanelen in een weiland
• Valeweg, nabij nummer 1 (G75), het kappen van bomen

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022
inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt
u ook aanvullende juridische informatie.

Rijssen
• Arend Baanstraat, nabij nummer 102 (C1772), het bouwen van een werkschuur
• Pinksterbloem 48, het wijzigen van de kapconstructie
Verleend
Holten
• Beukenlaan, het kappen van bomen
• Lichtenbergerweg, tegenover nummer 2 (B 5048) in Holten, het kappen van bomen
• Stevenssteeg 3, het bouwen van een opfokgeitenstal
Rijssen
• Burggraaf 35-49 en Cattelaar 82-104, het bouwen van 20 woningen (10
benedenwoningen en 10 bovenwoningen
• Cattelaar 61-67, 69-79, 81-85 en Landgraaf 1-9, 12-26, 28-38 en 40-44 , het bouwen
van 34 woningen
• De Ymhof 14, het plaatsen van een dakkapel
• Hogepad 1 80, het aanpassen van de draagconstructie en het dichten van het trapgat
• Schapendijk 5 en tegenover Witmoesdijk 22a, het kappen van 3 bomen
• Stokmansveldweg 9, het kappen van bomen
• Weth. H.H. Korteboslaan, nabij nrs. 57, 61-71 en 61C, Leijerweerdsdijk nabij nr. 8 en
diverse locaties Kasteelbos, het kappen van bomen
Buiten behandeling gesteld
Holten
• Vijfhuizenweg 1, het realiseren van een kikkerpoel

Ontwerpbestemmingsplan ‘Chw Veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de plangebieden van de
bestemmingsplannen: 'Bedrijventerrein Holten', 'Bedrijventerrein Holten, Handelsweg
- Bedrijvenweg', 'Bedrijventerrein Rijssen', 'Bedrijventerrein Rijssen, Noord deel Oost',
'Bedrijventerrein Rijssen, Woon-werklocaties Kryptonstraat', 'Bedrijventerrein Rijssen,
Noord deel oost', 'Bedrijventerrein Rijssen, Reggesingel opleidingscentrum', 'Bedrijventerrein
Rijssen, Jutestraat 26' en 'Wonen Rijssen, Oosterhof en Verenland'. Het plan is een
aanvullende regeling ten aanzien van het schrappen van de wijzigingsbevoegdheden uit
eerder genoemde plannen ter voorbereiding op de Omgevingswet.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BP2022003-0301
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BP2022003-/
NL.IMRO.1742.BP2022003-0301/
U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022
inzien bij juridische informatie.
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan risicobronnen in de vorm van
opslagtanks’ (3 oktober 2022)
Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het gehele gemeentelijk
grondgebied. Dit plan verankert planologisch regels ten aanzien van het realiseren van
risicobronnen in de vorm van opslagtanks ten behoeve van ruimteverwarming.
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BP2022001-0401. De digitale
bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BP2022001-/
NL.IMRO.1742.BP2022001-0401/

Rijssen
• Kattenhaarsweg 96, het plaatsen van een schutting
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Rijssenseveld 3, het plaatsen van een tijdelijke woonunit

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november
2022 inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.
Hier vindt u ook aanvullende juridische informatie.

Sloopmeldingen

Adres gezocht

Rijssen
• Reggesingel 32, het verwijderen van asbest

Onderstaande personen zijn verhuisd, maar hebben dit niet doorgegeven aan de gemeente.
Zijn dit uw gegevens? Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835.
Naam: De heer Braamhaar
Voorletters: T.W.J.
Geboortedatum: 19-02-1960
Adres: Graaf Ottostraat 99, Rijssen

Evenementenvergunningen
Ingekomen
Rijssen
• Arend Baanstraat 102a, het organiseren van de TOTO KNVB Bekerwedstrijd Excelsior '31
- ADO Den Haag op 18 oktober 2022

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Wilhelminastraat 117, kangoeroewoningen’
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Wilhelminastraat in Rijssen.
Het plan maakt planologisch de bouw van twee kangoeroewoningen mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op
http://ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2021002-0301.
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op

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 personen uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Zij kunnen
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.

Publicatiedatum 12 oktober 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.

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 wordt
uitgeschreven uit de BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland.
Naam:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres:

A. Poniatowska
28-12-1988
05-10-2022
Wierdensestraat 27, Rijssen

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
• Rotonde Deventerweg-Dorpsstraat (onderhoud middeneiland en geleiders):
07-11-2022 t/m 18-11-2022
• Rotonde Oranjestraat-Markeloseweg (onderhoud middeneiland en geleiders):
24-10-2022 t/m 04-11-2022

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.

Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden): op 17-10-2022, van
07.30-15.00 uur
• Reggesingel*, tussen De Stroekeld en Morsweg (asfalteringswerkzaamheden):
31-10-2022 t/m 11-11-2022
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de
Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 04-11-2022

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).

De rotonde Morsweg-Reggesingel en de kruising De Stroekeld-Reggesingel blijven tijdens
de werkzaamheden open voor het verkeer.

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 12 oktober 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.
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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
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