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Wordt uw kind
Cyber Agent?

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.

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in onze gemeente. Daarom
zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun
omgeving digitaal vaardig maken.

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

Houdt uw kind van gamen? Laat hem of haar dan meespelen met HackShield. HackShield is een online
game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar leert om online gevaar te herkennen en voorkomen. Terwijl
ze spelen, leren ze alles over hacken, datalekken en veilig internetten. De deelnemers maken puzzels,
beantwoorden vragen, gaan op missies en moeten ‘shields’ scoren. En de beste Cyber Agents van
Rijssen-Holten worden in het voorjaar van 2023 gehuldigd!

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

Vorige week vrijdag heeft burgemeester Arco Hofland alle kinderen uit onze gemeente via social media
opgeroepen om HackShield te spelen. “Kinderen zijn tegenwoordig heel handig op een telefoon of tablet,
maar ze weten vaak niet welke risico’s ze lopen en hoe ze veilig kunnen internetten. Daar willen wij als
gemeente iets aan doen,” aldus de burgemeester. “Ik hoop dat veel kinderen HackShield gaan spelen en
aan hun omgeving vertellen wat ze leren. Zo werken we samen aan een veilig Rijssen-Holten!”

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

Kijk voor meer info (of meld uw kind aan) op: www.joinhackshield.nl/gemeente/rijssen-holten.

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Asbest verwijderen:
goed voorbereid aan de slag
Als een asbestdak ouder en slechter wordt, komen
er asbestvezels vrij. Dat gebeurt ook als het dak
beschadigd raakt, bijvoorbeeld bij een storm
of brand. Deze asbestvezels zijn slecht voor de
gezondheid en het milieu.
Een asbestdak wilt u misschien een keer
vervangen. U kunt hiervoor gebruikmaken
van verschillende subsidie- en
financieringsmogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld
dat u een bijdrage van € 5,- per vierkante meter
kan krijgen, als u het asbest laat verwijderen
door een gespecialiseerd bedrijf? Kijk voor meer
informatie over financiering en regels voor het
verwijderen van asbest op
www.rijssen-holten.nl/asbest.

Informatieavond pleegzorg

Opening nieuwe school in den Climtuin

Soms zijn er omstandigheden waardoor een
kind (tijdelijk) niet kan terugvallen op de eigen
liefdevolle en veilige thuisomgeving. Gelukkig
zijn er veel mensen die iets voor een ander willen
betekenen. Zoals pleegouders.

De kinderen van basisschool In den Climtuin
kunnen weer terug naar bekende grond in een
spiksplinternieuw gebouw. Vrijdag 4 november is de
school op feestelijke wijze geopend door wethouder
Bert Tijhof. Na de officiële opening was het voor
iedereen open huis.

Elk jaar zijn er veel nieuwe pleeggezinnen nodig.
Daarom wordt er 24 november een speciale
informatieavond georganiseerd voor iedereen die
meer wil weten over pleegzorg. De avond start om
19:30 uur in de Hellendoornzaal in het Huis voor
Cultuur en Bestuur aan de Willem Alexanderstraat
7 in Nijverdal. Aanmelden voor deze avond kan
door te mailen naar pleegouders@jarabee.nl.

Naast de basisschool heeft ook peuterspeelzaal ’t
Kruimeltje twee lokalen in het gebouw. Bert Tijhof:
“Het resultaat mag er zijn. Een prachtig gebouw,
helemaal bij de tijd, helemaal af. Een plek waar de
doorlopende leerlijn al begint bij ‘t Kruimeltje en
naadloos overgaat naar de basisschool.”

Officiële Bekendmakingen
Week 45, 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 raad van de gemeente Rijssen-Holten vergadert op vrijdag 11 november 2022 om 10.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staan onder andere de volgende
raadsvoorstellen:
• Raadsvoorstel Benoeming wethouder
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wonen Rijssen,
Opbroekweg, toevoegen 3 woningen
• Raadsvoorstel Tijdelijke verruiming Bijzondere Bijstand t.b.v vergoeding energiekosten
• Raadsvoorstel Vaststelling programmabegroting 2023
U kunt de agenda met de achterliggende stukken inzien via
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen.
Meer 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.

Vestiging voorkeursrecht artikel 6, Wvg, De Banis, Rijssen
Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten maakt op grond van
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij ingevolge artikel
6 Wvg op 27 oktober 2022 heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de bepalingen
van de Wvg van toepassing zijn.
De aangewezen percelen zijn globaal gelegen in het gebied tussen Keizersdijk, Trippenweg
en Middelveen in Rijssen.
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met de bij het
besluit behorende bijlagen, bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen
percelen volgens de registers van het kadaster, van 31 oktober 2022 tot 12 december 2022
voor en ieder ter inzage bij de publieksbalie van het loket Ruimte van de gemeente
Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD Rijssen op afspraak. Wilt u een afspraak maken, neem
dan contact op met een van de medewerkers van de publieksbalie van het loket Ruimte van
de gemeente Rijssen-Holten: (0548) 854837.
Het besluit treedt de dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin de terinzagelegging
bekend is gemaakt in werking. De publicatie in het Gemeenteblad vond plaats op 28 oktober
2022.
Bezwaar
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) van 29 oktober 2022 tot en met 9 december 2022 een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE
Rijssen.

• Pastoriestraat 14, het bouwen van een aanbouw
• Rijssenseweg 13, het bouwen van een woning
• Schoolstraat 9, het handelen in strijd met de regels RO voor het realiseren van een
peuterspeelzaal
• Vianenweg 60, het kappen van een boom
• Winkelbergweg 30, het bouwen van een recreatiewoning
Rijssen
• Albertsdijk, het handelen in strijd met de regels RO voor het aanpassen van het
parkeerterrein
• Banisweg 22 A, het verbouwen van de woning
• Borkeld 16, het kappen van bomen
• Burggraaf, het bouwen van een twee onder één kapwoning
• Burggraaf ongenummerd (B 10163 en B 10164) , het bouwen van een twee onder
één kapwoning
• Gracht 39, het aanbouwen van een garage en carport
• Nieuwenhuisstraat 27, het verwijderen van een binnenmuur
• Park de Eschhorst 1, het kappen van 1 boom
• Tabaksgaarden 7, het realiseren van een nokverhoging
Verleend
Holten
• Deventerweg, ter hoogte van nummer 55, het kappen van 2 bomen
• Larenseweg 81, het kappen van een boom
• Molenbelterweg (A 1985), het aanbrengen van palen en draden voor de wijnplanten
(teelt-ondersteunende voorziening)
• Velddijk, naast nummer 5 (K 326), het plaatsen van een tijdelijke unit
Rijssen
• Arend Baanstraat 100A (C 1772), het bouwen van een werkschuur
• Fuut 17, het plaatsen van een zonnepaneel op een betonnen plaat
• Grotestraat 12, het vervangen van een zonnescherm
• 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
• Molenstraat 9 en 9A, het verbouwen van een artsenpraktijk naar kinderopvang en
kantoren en het wijzigen van de gevels
• Park de Eschhorst 1, het kappen van een boom
• Pinksterbloem 48, het wijzigen van de kapconstructie
• Rijssenseveld 3, het plaatsen van een tijdelijke woonunit
• Wilhelminastraat 72 t/m 76, 80 t/m 94, Gerststraat 3 t/m 11 en Tarwestraat 4 t/m 8 en 5
en 7, groot onderhoud 21 woningen
• Witmoesdijk 33, het kappen van bomen
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Markeloseweg 113, het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen

Sloopmelding
Holten
• Winkelbergweg 30, het gedeeltelijk slopen van de recreatiewoning

Uitwegmelding
Holten
• Ericaweg 2, het aanleggen van een uitweg in het buitengebied met aansluiting op de weg

Zienswijzen
Binnen drie maanden na dagtekening van het aanwijzingsbesluit van het college, dient
de gemeenteraad de aanwijzing van de gronden te bestendigen. In het kader van een
zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van de
gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht,
in de gelegenheid gesteld om van 31 oktober 2022 tot en met 11 december 2022
schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit
naar voren te brengen. Het ontwerpraadsvoorstel ligt ook ter inzage bij de publieksbalie van
de afdeling Wonen en Ondernemen van de gemeente Rijssen-Holten. Uw zienswijze richt u
aan de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten, postbus 244, 7460 AE Rijssen. Voor
het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een
van de medewerkers van de publieksbalie van het loket Ruimte van de gemeente RijssenHolten: (0548) 854837.

Milieumelding

Omgevingsvergunningen

Reserveren parkeerplaats oplaadpunt elektrische voertuigen

Ingekomen

De gemeente is van plan op diverse parkeerplaatsen vakken te reserveren voor een
oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Het gaat om de volgende openbare parkeerplaatsen
(het betreft bestaande parkeervakken):

Holten
• Dorpsstraat 33, het realiseren van een dakterras
• Larenseweg 81, het kappen van een boom
• Maneschijnsweg 19, het kappen van bomen

Holten
• Oude Stationsweg 2, het wijzigen van dieraantallen en diercategorieën en het bouwen
van een werktuigenberging

Meldingen lozen buiten inrichting
Holten
• Koninginnepage 11, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
Rijssen
• Opbroek Noord kavels 2-42, het aanleggen van 34 gesloten bodemenergiesystemen

• 2 parkeervakken aan de openbare parkeerplaats aan de Pastoor Petersstraat in Rijssen
ter hoogte van nummer 54

Publicatiedatum 9 november 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.
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De aanvraag kunt u inzien via het loket Ruimte. Het loket ruimte
is bereikbaar via telefoonnummer (0548) 854 837 of per mail
ruimte@rijssen-holten.nl. Eventuele bedenkingen tegen het
reserveren van de parkeerplaatsen kunt u tot en met 23 november
2022 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van
Rijssen-Holten. U kunt binnen de gestelde termijn ook per e-mail
een reactie geven aan r.habing@rijssen-holten.nl.

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): t/m 18-11-2022
Rijssen
• Bevervoorde, bij huisnummer 4 (kraanwerkzaamheden):
op 10-11-2022
• Reggesingel*, tussen De Stroekeld en Morsweg
(asfalteringswerkzaamheden): 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 StroekeldReggesingel blijven tijdens de werkzaamheden open voor het
verkeer

Wij zoeken een

Onderhoudsmedewerker Civiel (36 uur)
Samen met je nieuwe collega's maak jij deel uit van de buitendienst.
In deze functie ligt jouw focus voornamelijk op onderhoud van
bebording en bewegwijzering, maar ook het onderhouden van
straatwerk, riolering, straatmeubilair en diverse andere taken
komen aan bod. Kun jij je vinden in deze omschrijving?
Kijk dan snel op rijssen-holten.nl/werkenbij of scan de QR-code.

scan de QR-code

SAMEN
WERKEN
WERKT.

