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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 44, 2022

Vraag de bijdrage ‘maatschappelijke 
participatie’ en ‘schoolgaande kinderen’ aan
Mensen met een laag inkomen kunnen een 

bijdrage aanvragen voor kosten die te maken 

hebben met sport, cultuur en vorming. 

Bijvoorbeeld contributies voor sport of kosten voor 

muzieklessen, internet en telefoon. U kunt ook een 

bijdrage aanvragen voor schoolactiviteiten van uw 

kinderen. Denk er wel aan dit kan tot en met 30 

november. 

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

Meer informatie vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/bijdrageregeling. Heeft u 

nog vragen? Mail dan naar 

sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl of bel 

(0548) 854 836. Kijk voor de openingstijden op 

www.rijssen-holten.nl/openingstijden.

Week van Respect 2022
Van 7 tot en met 13 november organiseert de 

Respect Foundation weer de jaarlijkse Week 

van Respect. Als partnergemeente besteden 

we ook in Rijssen-Holten extra aandacht aan 

dit thema. Daarom gaan de burgemeester en 

wethouders bij verschillende scholen op bezoek 

om als gastspreker een themales over respect te 

verzorgen. 

De Respect Foundation organiseert sinds 2006 de 

bewustwordingscampagne. Dit doet zij samen met 

partners: gemeenten, scholen, sportverenigingen 

en maatschappelijke organisaties. Door samen 

jongeren te inspireren en activeren bouwen we 

samen aan een respectvolle samenleving.

Bodemonderzoek speeltuinen Holten 
Het is belangrijk dat de leefomgeving waarin we 

wonen, leven en recreëren schoon en veilig is. 

De gemeente wil er zeker van zijn dat op deze 

plekken geen asbest in de bodem zit. Daarom laat 

Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) op 8 en 

9 november in opdracht van de gemeente verkennend 

bodemonderzoek uitvoeren in 3 speeltuinen in Holten.

Als er tijdens het onderzoek asbest wordt gevonden, 

levert dat niet direct gevaar voor uw gezondheid 

op. Het asbest zit dan namelijk nog onder de 

oppervlakte. Mocht asbest gevonden worden, dan 

geeft Projectbureau BAS de opdracht het asbest op te 

ruimen. Meer informatie vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/bodemonderzoekrijssen.

Publicatiedatum 

2 november 2022

Uitgifte levensmiddelenpakketten 
Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten

Ook dit jaar deelt het Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten in december weer 
levensmiddelenpakketten uit. De actie is bestemd voor mensen die een uitkering krijgen van 
de gemeente, een budgetbeheerrekening hebben van de Stadsbank of gebruik maken van een 
regeling (minimabeleid). Zij hebben een brief van de gemeente ontvangen. 

Wie komt in aanmerking voor een pakket? 

U komt in aanmerking voor een pakket als uw netto maandinkomen, zonder vakantietoeslag, minder is 

dan de geldende normen. Een overzicht van deze normen vindt u op www.rijssen-holten.nl/nieuws. 

Vraag het pakket aan vóór 18 november 2022 

U kunt het pakket online aanvragen. Hoe dit moet staat vermeld in de brief. Vul het digitale 

aanvraagformulier vóór 18 november 2022 in. Heeft u eind oktober geen brief ontvangen en denkt u wel 

in aanmerking te komen voor een levensmiddelenpakket, omdat uw inkomen lager is dan de geldende 

normen? Mail of bel dan met het Sociaal VraagPlein via sociaalvraagplein@rijssen-holten.nl of 

(0548) 854 836. De medewerkers helpen u graag verder. 

Hulp bij het digitaal aanvragen 

Lukt het u niet om de aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact op met de thuisadministratie van 

ViaVie Welzijn. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur via (0548) 362 755. 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.rijssen-holten.nl/nieuws.



Officiële Bekendmakingen
Week 44, 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 commissie ABZM vergadert op 7 november 2022 om 19.30 uur. Op de agenda staat 
onder andere:
� Raadsvoorstel verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden
� Raadsbrieven van het college

De commissie Grondgebied vergadert op 10 november 2022 om 19.30 uur. Op de agenda 
staat onder andere: 
� Raadsvoorstel vaststellen Reclamenota Rijssen-Holten 2022
� Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten, rood voor rood, Pannenweg 
 ongenummerd’
� Opiniërend commissievoorstel programma klimaatadaptatie
� Opiniërend commissievoorstel principeverzoek hoek Grotestraat – Rozengaarde
� Raadsbrieven van het college

(De vergadering van de commissie MDV van 7 november 2002 gaat niet door.)

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.

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

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
� Kroepinsweg 2, het kappen van bomen
� Larenseweg, tussen Imhofsweg en carpoolplaats en t.h.v. Catsmeer, het kappen van
 bomen
� Lichtenbergerweg 15, wijziging op vergunning 2212730
� Markepad 1, het vestigen van een schoonheidssalon
� Russendijk 6, het kappen van een boom
� Velddijk 1, het plaatsen van zonnepanelen in een grondopstelling
� Vianenweg 174, het kappen van bomen

Rijssen
� Adriaan van Ostadestraat 1,3,7,9,15,19,27,29,31,33,37,41,43,45,47 en Rembrandt van 
 Rijnstraat 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,27,33,35,39,43,45,47,49, groot onderhoud
� De Ronde Maat 101, het plaatsen van een dakkapel
� Johannes Vermeerstraat 41, 43, 45, 47, 49, 53, Nicolaas Maesstraat 2, 4, 8, 10, 3, 5, 7, 
 9, 11, 13, 3, 5, 7, 9, 11,13, H.W. Mesdagstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 13, Arend 
 Baanstraat 84, 88, 90, 92, groot onderhoud
� Groteboersdijk en Leijerweerdsdijk/ Hoek Cattelaar (N71), het kappen van bomen
� Morsweg 24 B , wijziging op vergunning 2211335
� Olieslager 7, het bouwen van een carport en een dakopbouw

Verleend

Holten 
� Broensweg 2 A, het plaatsen van zonnepanelen op het perceel
� Deventerweg 73, het bouwen van een schuur
� Enkweg 2, het realiseren van een overkapping/tuinhuis
� Larenseweg 81, het plaatsen van een kantoorunit
� Oude Stationsweg 8W, het plaatsen van zonnepanelen in een weiland
� Russendijk 6 in, het kappen van 1 boom (noodkap)
� Valkenweg, naast nummer 14 (B 3493), het plaatsen van zonnepanelen
� Vianenweg 244, het verbouwen/herbouwen van een recreatiewoning

Rijssen
� Arend Baanstraat 105, het bouwen van een energiekelder en een spraypark en het 
 plaatsen van zonnecollectoren
� Baankamp 12, het bouwen van een overkapping
� Burggraaf 14-20, 15 en 17, Jonker 2-12 en Cattelaar 70-80, het bouwen van 18 
 woningen (10 rijwoningen en 8 twee-onder één-kapwoningen)
� Joost van den Vondelstraat 25, het plaatsen van een keerwand
� Kryptonstraat 41, een update van de brandveiligheid

Ontwerpbesluit

Holten
� Keizersweg 82A (H1660), het bouwen van een bedrijfshal en handelen in strijd met regels 
 Ruimtelijke Ordening

Rijssen
� Noordermorssingel 19 (F 5025), een aanvraag omgevingsvergunning milieu inzake het in
 gebruik hebben van een houtshredder

Sloopmeldingen

Holten
� Broekweg 20 in Holten, het verwijderen van asbest

Rijssen
� Adriaan van Ostadestraat 1,3,7,9,15,19,27,29,31,33,37,41,43,45,47 en Rembrandt van 
 Rijnstraat 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,27,33,35,39,43,45,47,49, het verwijderen van 
 asbest
� De Kaempe 27, het verwijderen van asbest
� Graaf Willem Lodewijkstraat 25, het verwijderen van asbest
� Johannes Vermeerstraat 41,43,45,47,49,53, Nicolaas Maesstraat 2, 4, 8, 10, 3,5, 7, 9, 11, 
 13, H.W. Mesdagstraat 2,4,6,8,10,12,14, 1,3,5,7,9,13, Arend Baanstraat 84,88,90,92, het 
 verwijderen van asbest
� Reggesingel 54, het verwijderen van asbest

Milieumeldingen

Holten
� Molenbelterweg 25, het aanleggen van een bodemenergiesysteem

Alcoholwet

Verleend

Holten 
� Kerkstraat 28, het uitoefenen van het horecabedrijf

APV

Verleend

Holten
� Kerkstraat 28, het exploiteren van een horecabedrijf

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):
 05-12-2022 t/m 16-12-2022
� 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 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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