
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 43, 2022

Pop-up voor herhaalprik in Rijssen
GGD Twente organiseert op maandag 31 oktober 

en maandag 14 november een tijdelijke 

pop-up vaccinatielocatie aan de Schild 1, Rijssen 

(Gemeentehuis). De tijdelijke locatie is bedoeld 

voor inwoners uit de directe omgeving die zijn 

uitgenodigd voor een corona-herhaalprik. 

Alleen op afspraak

U kunt alleen bij de pop-up terecht met een 

afspraak. Er is dus geen vrije inloop. De afspraak 

maakt u vanaf 25 oktober via de website 

www.planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. 

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk op www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik 

of uw geboortejaar al aan de beurt is voor een 

herhaalprik.

190 euro korting op energierekening in 
november en december
Het prijsplafond gaat pas in januari 2023 in. 

Daarom geeft de Rijksoverheid in november 

en december 190 euro korting op de 

energierekening. Die korting wordt verrekend via 

uw energieleverancier. Hoe dat gebeurt, bepaalt de 

energieleverancier, dat kunt u niet zelf kiezen. 

De korting geldt voor iedereen die op de 1e dag 

van de maanden november en december een 

aansluiting heeft voor kleinverbruik. Het gebouw 

met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in 

te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, 

kantoor of café. Kijk voor meer informatie op 

www.rijksoverheid.nl

Elektrische fietsen vaak gestolen 
De laatste tijd worden er steeds vaker elektrische 

fietsen gestolen. Dat gebeurt op straat, maar ook 

steeds vaker uit de eigen tuin of schuur. Daarom 

een paar tips:

� Zet uw fiets altijd vast met een tweede slot. 

� Zet uw fiets vast aan een brug of hek. 

� Plaats uw fiets in het zicht. 

� Haal het display van uw fiets als u niet fietst.

� Staat uw fiets in de schuur? Doe de schuur dan 

 op slot.

Doe altijd aangifte als uw fiets gestolen is. De 

politie kan uw fiets en de dader(s) alleen opsporen 

als u aangifte doet.
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Wij zoeken 
energiecoaches!

Het Energieloket GroenDoen helpt inwoners van Rijssen-Holten kosteloos bij het vinden 
van antwoorden op alle vragen over het verduurzamen van hun woning. Onder andere door 
woningeigenaren in contact te brengen met energiecoaches. Door de toenemende vraag naar 
advies over verduurzaming in onze gemeente is GroenDoen op zoek naar nieuwe energiecoaches.

Energiecoach worden, iets voor jou?

Energiecoaches zijn vrijwilligers uit de gemeente Rijssen-Holten die hun ‘noabers’ adviseren over het 

verduurzamen van hun woning. GroenDoen zoekt enthousiaste mensen die met veel passie deze rol 

willen vervullen. Een energiecoach moet affiniteit hebben met duurzaamheid, sociaal vaardig zijn en 

graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren. Je hoeft geen technische achtergrond te hebben om 

energiecoach te worden.

Wat doet een energiecoach?

Een energiecoach brengt huisbezoeken aan mensen die vragen hebben over het verduurzamen van hun 

woning, is periodiek aanwezig in het energieloket en vormt samen met de andere energiecoaches een 

netwerk. Om elkaar te helpen, te inspireren en kennis te delen.

Wij verzorgen jouw opleiding!

GroenDoen zorgt voor goede ondersteuning en een professionele opleiding tot 

energiecoach. De opleiding kan zowel digitaal als fysiek worden gevolgd. De digitale 

opleiding kan op elk gewenst moment worden gestart. De fysieke opleiding start in 

september. Wil jij energiecoach worden? Heel erg fijn! Scan de QR-code en meld je aan 

via groendoenwij.nl. Nog vragen? Mail ze naar energieloket@groendoenwij.nl 



Officiële Bekendmakingen
Week 42, 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.

Bestuur

De commissies Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen, Maatschappelijke 
Dienstverlening en Grondgebied vergaderen gezamenlijk op maandag 31 oktober 2022 om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat:
� Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2023
� Raadsvoorstel Tijdelijke verruiming Bijzondere Bijstand t.b.v. vergoeding energiekosten
� Opiniërend commissievoorstel Legesverordening 2023 - Omgevingswet en Wet 
 kwaliteitsborging

De agenda met de achterliggende stukken kunt u inzien op 
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. 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. 

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten

� Deventerweg, ter hoogte van nummer 55, het kappen van bomen
� Deventerweg 73, het bouwen van een bijgebouw
� Handelsweg 9, het plaatsen van een tijdelijke opslagtent
� Heideweg 31, het kappen van bomen
� Postweg 15, het kappen van bomen
� Winkelbergweg 21, het kappen van bomen
� Winkelbergweg 33, het kappen van bomen
� Winkelbergweg 46, het kappen van bomen

Rijssen

� Karel Doormanstraat 7, het plaatsen van een schutting
� Landgoed De Oosterhof en omgeving (o.a. Oosterhofweg, Weth. H.H. Korteboslaan 
 t.o. nr. 91, Pelmolenweg nabij nr. 16) , het verbeteren van de waterhuishouding, het 
 reconstrueren van de parkeerplaats (naast Oosterhofweg 51) en het kappen van  bomen
� Leijerweerdsdijk 9 en 9A, het slopen van woningen en bijgebouwen
� Witmoesdijk 33, het kappen van bomen
� Witmoesdijk ongenummerd (B 9793) in Rijssen, het bouwen van een woning met berging

Verleend

Holten

� Russendijk 4, het kappen van bomen
� Valeweg, nabij nummer 1 (G 75), het kappen van  bomen

Rijssen 

� De Hagen ongenummerd (F5161 en 6654) en Hogepad ongenummerd naast 
 81-85 (F6262), het kandelaberen van bomen
� Enterstraat, in het plantsoen voor nummer 27, het kappen van een boom
� Holterstraatweg 85, het wijzigen van de inrichting

Buiten behandeling gesteld

Holten

� Handelsweg 6, het verplaatsen van de omheining

Rijssen

� Kattenhaarsweg 93, het plaatsen van een overkapping met schutting

Verlenging beslistermijn

Holten

� Okkenbroekseweg 1, het bouwen van een tweede bedrijfswoning

Rijssen

� Fuut 17, het plaatsen van een zonnepaneel op een betonnen plaat

Sloopmeldingen

Rijssen

� Weth H.H. Korteboslaan 10, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Holten

� Borkeldsweg 57, het veranderen van de activiteiten

Rijssen

� Leijerweerdsdijk 9a, het mobiel breken van puin

Melding omgevingsplan

Holten

Oude Deventerweg 14, een activiteit planologisch gebruik (inwoning)

Hogere grenswaarden

Ontwerpbesluit

Rijssen

� Irenelaan, het vaststellen van een hogere grenswaarde

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeling Irenelaan e.o.” 

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Irenelaan, Marijkestraat en 
Nassaustraat. Het plan maakt planologisch de bouw van 30 woningen mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2022002-0301
De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2022002-/
NL.IMRO.1742.BPRW2022002-0301/ 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 27 oktober 2022 tot en met 7 december 2022 
inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt 
u ook aanvullende juridische informatie.

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 (vervangen verharding middeneiland en geleiders): 
 21-11-2022 t/m 02-12-2022. Het verkeer wordt omgeleid via de Larenseweg en de 
 provinciale weg N332.  
� Rotonde Oranjestraat-Markeloseweg (vervangen verharding middeneiland en geleiders): 
 07-11-2022 t/m 18-11-2022. Het verkeer wordt omgeleid via de Drostenstraat.

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 20-12-2022

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

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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