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Word jij onze
nieuwe collega?

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

Wil jij een baan waarin je iets kunt betekenen voor de inwoners van Rijssen-Holten? Kom dan bij
ons werken! Wij hebben namelijk mooie plannen voor de gemeente. Om die te kunnen realiseren,
hebben we nieuwe collega’s nodig. Op dit moment hebben we 13 vacatures, en de komende
weken volgen er meer.
Als je bij de gemeente Rijssen-Holten gaat werken, kom je terecht in een diverse en ondernemende
organisatie. Sommige van jouw nieuwe collega’s zijn bijvoorbeeld nachtbrakers. Denk aan onze
gladheidsbestrijders. Anderen zijn juist vroege vogels, zoals onze reinigers en beheerders. En al jouw 400
collega’s zijn bepaald geen doorsnee werknemers.
Ze werken met trots voor Rijssen-Holten. Ze dragen graag verantwoordelijkheid. Oók wanneer hun
werkzaamheden niet of minder zichtbaar zijn voor het oog van het publiek. Ze werken in een flexibele,
laagdrempelige werkomgeving waar talent aangemoedigd wordt en waar ieders deur altijd open staat
– zelfs die van de burgemeester. En iedereen die dat wil kan naast het inhoudelijke werk een stap extra
zetten, bijvoorbeeld in de personeelsvereniging.
Meer informatie
Wil jij bij ons werken? Kijk dan op www.rijssen-holten.nl/werkenbij of we een vacature hebben die bij jou
past.

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

Begroting 2023 aangenomen

Wethouder De Koff aan de slag

Word jij onze nieuwe energiecoach?

Afgelopen vrijdag heeft de gemeenteraad
van Rijssen-Holten formeel de begroting
voor 2023 vastgesteld. De gemeente staat er
financieel gezond voor en heeft veel plannen in
voorbereiding. Een belangrijke kanttekening bij het
realiseren van deze plannen is het bijbehorende
personeel. Door de krappe arbeidsmarkt is het
een grote uitdaging om de goede mensen te
vinden die alle ambities kunnen vormgeven. Wilt u
meer weten over gemeentelijke financiën? Op de
website van Rijssen-Holten staat een interactieve
versie van de begroting.

In de raadsvergadering van vrijdag 11 november
is René de Koff benoemd als wethouder.
Hij volgt Rob de Koe op die vorige maand
plotseling opstapte. De Koff houdt dezelfde
portefeuille als zijn voorganger. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van maart dit
jaar stond De Koff (VVD) op de derde plaats.
Hij was een van de mede-auteurs bij van het
coalitieakkoord. In vorige bestuursperiodes was hij
eerst commissielid en later raadslid. De Koff woont
in Holten en was ondernemer en politieambtenaar.

Door de toenemende vraag naar advies over
verduurzaming in onze gemeente zoekt GroenDoen
nieuwe energiecoaches. Vrijwilligers uit de gemeente
Rijssen-Holten die hun ‘noabers’ adviseren over het
verduurzamen van hun woning.
Iets voor jou?
Een energiecoach moet affiniteit hebben met
duurzaamheid, sociaal vaardig zijn en graag een
maatschappelijke bijdrage willen leveren. Je hoeft
geen technische achtergrond te hebben. GroenDoen
zorgt voor goede ondersteuning en een professionele
opleiding tot energiecoach.
Wil jij energiecoach worden? Heel erg fijn! Meld je
aan via groendoenwij.nl. Nog vragen? Mail ze naar
energieloket@groendoenwij.nl

Officiële Bekendmakingen
Week 46, 2022
Algemeen

Uitwegmeldingen

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.

Holten
• Dijkerhoekseweg 5, het aanleggen van een uitweg in het buitengebied met aansluiting op
de weg

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.

Milieumeldingen

Woonzorgvisie 2030 Rijssen-Holten

Melding lozen buiten inrichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 oktober 2022 de Woonzorgvisie
2030 vastgesteld. In de Woonzorgvisie 2030 is het beleid vanuit diverse lokale beleidsnota’s
samengevoegd waardoor een duidelijke koers voor de opgaaf voor wonen met zorg
ontstaat. Het betreffen de woonzorgvisie, de nota integrale aanpak langer zelfstandig
wonen en de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen.
Daarnaast is een afwegingskader toegevoegd waaraan nieuwe bouw- en wooninitiatieven
voor doelgroepen kunnen worden getoetst op noodzaak en behoeften. Zo vormt de
Woonzorgvisie 2030 de onderlinge verbinding tussen de lokale beleidsnota’s.

Holten
• Citroenvlinder 41, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Holten
• Dorperdijk 17A, het bouwen van een opslag voor stro met stalling voor koeien

Brandveilig gebruik
Rijssen
• Oosterhofweg 49, melding brandveilig gebruik

Evenementenvergunningen
De ontwerp Woonzorgvisie 2030 kunt u raadplegen via www.rijssen-holten.nl/woonzorgvisie.
Ingekomen

Omgevingsvergunningen
Rijssen
• Haarstraat, het organiseren van een Winterevenement op 28 t/m 30 december 2022

Ingekomen
Holten
• Beusebergerweg 58, het kappen van bomen
• Het Landeweerd 51, het plaatsen van een woonwagen
• Oranjestraat 40, het aanpassen/nieuw aanleggen van de tuin
• Vianenweg 244, het kappen van bomen

Verleend

Rijssen
• Boomkamp, het verplaatsen van het monument Bommen Berend
• De Stikker 11, opslag van maaisel
• Diekjansweg 1, het aanbrengen van reclame op de gevel
• Enterstraat 31, het plaatsen van lichtreclame op de gevel
• Esstraat 43, het wijzigen van de voorgevel
• Haarstraat 107, het herbouwen van een veranda
• Lichtenbergerweg 30, het vervangen van een serre
• Marijkestraat 4, het plaatsen van een nokverhoging op de woning
• Opbroek Noord ongenummerd (B 9360), het bouwen van
6 twee-onder-een-kapwoningen
• Opbroek Noord ongenummerd (B 9360), het bouwen van
4 levensloopbestendige woningen

Alcoholwet

Rijssen
• Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Sans Online Crossloop op 12 november 2022
• Centrum, het organiseren van de Sinterklaasintocht op 19 november 2022

Ontwerpbesluit
Rijssen
• Elsmaten 1, het verstrekken van alcohol (paracommerciële instelling)

Rectificatie publicatie gemeentenieuws 2 november 2022
In het gemeentenieuws van 2 november 2022 zijn 2 vergunningen onder het verkeerde kopje
geplaatst. De publicaties in het online Gemeenteblad waarnaar deze verwijzen zijn wel juist.
Hieronder ziet u om welke vergunningen het gaat.
Omgevingsvergunningen

Verleend
Verleend
Holten
• Deventerweg 73, het bouwen van een bijgebouw
• Heideweg 31, het kappen van bomen
• Kroepinsweg 2, het kappen van bomen
• Postweg 15, het kappen van bomen
• Vianenweg 154, het kappen van bomen
• Winkelbergweg 21, het kappen van bomen
• Winkelbergweg 33, het kappen van bomen
• Winkelbergweg 46, het kappen van 17 bomen

Rijssen
• De Ronde Maat 101, het plaatsen van een dakkapel (abusievelijk gepubliceerd als
ingekomen)
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Arend Baanstraat 105, het bouwen van een energiekelder en een spraypark en het
plaatsen van zonnecollectoren (abusievelijk gepubliceerd als verleend)

Rijssen
• De Höfte 16, het verbouwen van de woning
• Enterstraat 57, het uitbreiden van de woning
• Groteboersdijk, Witmoesdijk en Leijerweerdsdijk / hoek Cattelaar (N71),
het kappen van bomen
• Reigerstraat 20, het plaatsen van een woonwagen

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.

Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Eshuisstraat 28, het uitbouwen van een woning

Sloopmeldingen
Holten
• Waagweg 7B, het verwijderen van asbest en slopen van de opstallen
Rijssen
• Spuitstraat 26, het verwijderen van asbest

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
• 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
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