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Energieloket
GroenDoen
ook in Rijssen

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

Vanaf donderdag 27 oktober kunt u met al uw vragen over energiebesparing, het verduurzamen
van uw woning en subsidies terecht bij het inloopspreekuur van het Energieloket in het
Gemeentehuis in Rijssen. Het Energieloket is elke donderdag geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

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

Energie besparen en verduurzamen
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 kunt doen om energie te besparen of op te wekken.

Contact
www.rijssen-holten.nl
gemeente@rijssen-holten.nl

Gratis advies
Bij het GroenDoen Energieloket kunt u terecht voor gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies over de
verschillende energiebesparende maatregelen die geschikt kunnen zijn voor uw woning. Onze energiecoaches
helpen u daar graag bij!

(0548) 854 854
Melding openbare ruimte
www.rijssen-holten.nl/melding
Makkelijk Melden app (iOS en Android)

Wilt u graag dat een energiecoach samen met u thuis kijkt welke maatregelen bij u en uw woning passen?
Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek. Dat kan tijdens het inloopspreekuur maar ook digitaal via
www.groendoenwij.nl.
GroenDoen
GroenDoen is een initiatief van én voor de inwoners en ondernemers van Rijssen-Holten. Ook u kunt zich
ervoor inzetten. Ga snel naar groendoenwij.nl en lees wat u kunt doen!

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

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Levensmiddelenpakketten Diaconaal
Netwerk Rijssen-Holten
Net als in de afgelopen jaren deelt het Diaconaal
Netwerk Rijssen-Holten ook dit jaar in december
levensmiddelenpakketten uit. Deze actie is
bestemd voor minima uit de gemeente
Rijssen-Holten. Zij krijgen hierover rond week 43
een brief. Meer informatie over de actie vindt u op
www.rijssen-holten.nl/nieuws. Heeft u eind
oktober nog geen brief ontvangen en denkt
u wel in aanmerking te komen voor een
levensmiddelenpakket omdat uw inkomen lager is
dan de geldende normen?
Neem dan contact op met het Sociaal VraagPlein
via sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl of
(0548) 854 836. De openingstijden van het Sociaal
VraagPlein vindt u op
www.rijssen-holten.nl/openingstijden.

Buurt- & Kindcentrum als hart van Plan Zuid

Denk mee over het platteland van morgen!

Op de plek van de Johan Frisoschool
gaan BuurtKracht, ViaVie Welzijn, Avedan
Maatschappelijk Werk, De Kindertuin, de Johan
Frisoschool en het college van Rijssen-Holten
samen een Buurt- & Kindcentrum voor Plan Zuid
bouwen. Daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!

Er komt namelijk een nieuwe LEADER-periode aan
met nieuw geld uit Europa, provincie, gemeenten
en waterschappen en daarvoor wordt een nieuwe
lokale ontwikkelingsstrategie gemaakt.
Praat mee over de nieuwe speerpunten en kom
naar 1 van de LEADER-PROAT-cafés:

Wat is het Buurt- & Kindcentrum?
Het Buurt- & Kindcentrum is een gebouw met
onder één dak een buurtcentrum, een school en
een kinderopvang. Maar het is meer dan alleen
een gebouw. Het is vooral een samenwerking
tussen de buurt, maatschappelijke organisaties en
onderwijs. Wilt u meepraten? Dat kan! Mail naar:
info@buurtkrachtrijssen-holten.nl of laat uw idee
achter in de ideeën-bus bij de Johan Frisoschool.

• 25 oktober 19.30 uur – 21.30 uur
Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal
• 27 oktober 19.30 uur – 21.30 uur
Erve Tankink Delden
• 1 november 15.00 – 16.30 uur, online,
aanmelden via leader@concept.nl
• 2 november 19.30 – 21.30 uur MFA de Zweede,
Boekelo
Meer informatie vindt u op
www.leaderzuidwesttwente.nl.

Officiële Bekendmakingen
Week 42, 2022
Algemeen

Evenementenvergunningen

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.

Verleend

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
• Beusebergerweg, het organiseren van autocrosswedstrijden door MAC de Holterberg
op 23 oktober 2022
• Holterberg, het organiseren van de Diepe Hel Holterbergloop op 29 en 30 oktober 2022
Rijssen
• Arend Baanstraat 102a, het organiseren van de TOTO KNVB Bekerwedstrijd
Excelsior '31 - ADO Den Haag op 18 oktober 2022
• Arend Baanstraat 102a in Rijssen, het organiseren van het 90-jarig jubileumfeest van
Excelsior '31 van 20 t/m 22 oktober 2022

Evenementenverkeersregelaars

Holten
• Vianenweg 154, het kappen van bomen
Rijssen
• Baankamp 12, het plaatsen van een overkapping met pannendak
• Burggraaf ongenummerd (B 10161 en B 10162), het bouwen van een
twee-onder-een-kapwoning
• Dannenberg 47, het plaatsen van een balk in bestaande buitenmuur
• De Ronde Maat 101, het plaatsen van een dakkapel
• Enterstraat 10, het bouwen van vier studio's
• Enterstraat, in het plantsoen vóór nummer 27 (dit is een rectificatie van de publicatie op
5 oktober jl., aanvraag kappen boom, Enterstraat 27A)
• Enterstraat 122, het verbouwen van de woning
• Joost van den Vondelstraat 1, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51,
53, 55, groot onderhoud
• Leijerweerdsdijk 9 en 9A, het slopen van woningen en stallen
• Park de Eschhorst 1, het kappen van bomen
• Stationsdwarsweg 57, het vervangen van de zonwering door rolluiken
• het Volkspark, Park de Eschhorst en de 'paardenweide', het plaatsen van een nieuw
hekwerk om het Volkspark, Park de Eschhorst en de 'paardenweide’
Verleend
Holten
• Langstraat 10, het kappen van 1 boom
• Liezenweg 7B, het bouwen van een woning
• Motieweg 7, het bouwen van een zwembad en een technische ruimte
• Raalterweg 15, het plaatsen van zonnepanelen

Gemeente Rijssen-Holten
• het aanstellen van verkeersregelaars tijdens de Diepe Hel Holterbergloop
• het aanstellen van verkeersregelaars voor diverse evenementen

Ontheffing verbranden snoeihout
Holten
• Rietweg (K 138), het branden van snoeihout

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Kern Rijssen, Boomkamp 8” (3 oktober 2022)
Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Boomkamp en De
Giezen in Rijssen. Het plan maakt planologisch een hofje bestaande uit maximaal 6
wooneenheden mogelijk.
Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRC2020003-0401.
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRC2020003-/
NL.IMRO.1742.BPRC2020003-0401/. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf
20 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 inzien bij de balie Ruimte of digitaal via
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt u ook aanvullende juridische informatie.

Adres gezocht

Rijssen
• De Doppesmaat 53, het uitbouwen van de keuken
• Ethaanstraat 2, het aantonen van gelijkwaardigheid inzake de brandveiligheid
• Haarstraat 37A, het verbouwen en uitbouwen van het appartement
• Holtentorensweg 1, het plaatsen van keerwanden en een overkapping
• Holterstraatweg 36, het plaatsen van een nieuwe dakconstructie
• Lindenlaan 36, het plaatsen van een dakkapel

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:
Voorletters:
Geboortedatum:
Adres:

Manuhuwa
A.I.P.
20-02-1967
Abraham Berg-hof 70, 7451 BK HOLTEN

Tegelijk met deze publicatie verstuurt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres.
Geweigerd
Holten
• Sparrenweg, nabij nummer 3 (Bergpad A 1603) het plaatsen van zonnepanelen

Waarom plaatsen wij deze oproep?
Wanneer wij binnen 4 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.

Verlenging beslistermijn
Holten
• Enkweg 6, het uitbreiden en renoveren van de woning

Heeft u informatie over deze persoon?
Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835 of burgerzaken@rijssen-holten.nl.

Wegafsluitingen
Ontwerpbesluit
Holten
• Handelsweg 48, het uitbreiden van het bedrijfspand
• Het Landeweerd 49, het plaatsen van een woonwagen

Sloopmeldingen
Ingekomen
Rijssen
• Dokter Stokkersstraat 9, het verwijderen van asbest
• Enterstraat 10, het slopen van het pand
• Hendrik Jan van Opstallstraat 57, het verwijderen van asbest
• Leijerweerdsdijk 9 en 9A, het slopen van woningen en stallen
• Reggesingel 54, het verwijderen van asbest
• Witmoesdijk 24, het slopen van de opstallen

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 (vervangen verharding middeneiland en geleiders):
21-11-2022 t/m 02-12-2022
• Rotonde Oranjestraat-Markeloseweg (vervangen verharding middeneiland en geleiders):
07-11-2022 t/m 18-11-2022
Rijssen
• 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
* De rotonde Morsweg-Reggesingel en de kruising De Stroekeld-Reggesingel blijven tijdens de werkzaamheden
open voor het verkeer
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