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

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 12 vacatures, en de komende
weken volgen er meer.

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

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.

(0548) 854 854
Melding openbare ruimte

Ze werken met trots voor Rijssen-Holten: een gemeente die vaak (en graag!) in de prijzen valt en onder
meer is uitgeroepen tot MKB-vriendelijkste gemeente. 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.

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

Maak gebruik van de bladkorven

Gladheid bestrijden

In deze tijd van het jaar zorgen bladeren op straat
voor ongemak. Daarom staan er bladkorven
verspreid over de hele gemeente. In de bladkorven
mogen alleen bladeren. De korven zijn niet bedoelt
voor takken, snoeiafval of ander groen. Wij legen
de bladkorven regelmatig. Is een bladkorf bij jou in
de buurt vol? Dan kun je dat bij ons melden. Ook
als een bladkorf vernield wordt, kun je dat melden
(zie www.rijssen-holten.nl/bladkorven).

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke
situaties opleveren. De gemeente probeert dit te
voorkomen door te strooien met zout of sneeuw
weg te schuiven. We beginnen altijd met de
grote wegen, ontsluitingswegen, busroutes en
fietspaden. Andere wegen komen aan de beurt
zodra dat mogelijk is.

Zit er toch ander afval in de bladkorf? Dan
verwijderen wij de bladkorf.
De bladkorven worden weer opgehaald in week 50.

We kunnen niet garanderen dat het nergens glad
is in onze gemeente. Het is dus belangrijk om
voorzichtig te zijn als er gewaarschuwd wordt voor
gladheid. Ook als er gestrooid is.
Op onze website vindt u meer informatie over het
strooien en de strooiroutes in onze gemeente.

Lokaanhanger leidt tot de gewenste
reacties.
Tussen 8 en 11 november heeft een lokaanhanger met
blauwe vaten op de parkeerplaats aan Brekeldlaan in
Rijssen gestaan. Deze aanhanger is bewust neergezet
om te peilen of burgers mogelijke drugscriminaliteit
en ondermijning herkennen en ook bereid zijn daarvan
melding te maken.
De politie ontving tijdens de testdagen elf meldingen
over de situatie. En ook bij de gemeente zijn er een
aantal meldingen gedaan. Volgens gemeente en
politie heeft de actie daarmee tot het gewenste
resultaat geleid. Het kan zijn dat in uw buurt criminele
activiteiten plaatsvinden. Vindt u het verdacht?
Maak er melding van via www.politie.nl.

Officiële Bekendmakingen
Week 47, 2022
Algemeen

Verleend

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
• Larenseweg (I 302), tussen Imhofsweg en carpoolplaats en t.h.v. het Catsmeer,
het kappen van bomen
• Lichtenbergerweg 15, wijziging op vergunning 2212730
• Oude Deventerweg 14 en 14A, het herbouwen woning met inwoning
• Vianenweg 60, het kappen van een boom
• Vianenweg 174, het kappen van bomen
• Vianenweg 244, het kappen van bomen

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 gemeenteraad vergadert op donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden
• Raadsvoorstel Vaststellen Reclamenota Rijssen – Holten 2022
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.
De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op maandag 28
november 2022 om 19:00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2023
• Raadsvoorstel Vaststellen najaarsnota 2022
De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op maandag 28 november 2022
om 20.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2022
• Opiniërend commissievoorstel arbeidsmarktkrapte zorg
• Raadsbrieven van het college
De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 1 december 2022 om 19.30 uur. Op de
agenda staat onder andere:
• Opiniërend commissievoorstel wijzigen bestemming bedrijfswoning naar reguliere woning
- Borkeld 1 Rijssen
• Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 2022
• Raadsbrief van het college

Rijssen
• Adriaan van Ostadestraat 1, 3, 7, 9, 15, 19, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45 en 47 en
Rembrandt van Rijnstraat 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 43, 45, 47
en 49, groot onderhoud 34 woningen
• Borkeld 16, het kappen van bomen
• Burggraaf 6 en 8, het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning
• Dannenberg 47, het plaatsen van een balk in een bestaande buitenmuur
• Morsweg 24B, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO- 2211335
(het aanpassen van de gevel)
• Nieuwenhuisstraat 27, het verwijderen van een binnenmuur
Verlenging beslistermijn
Rijssen
• Oude Veerweg 4B (F 6926 en 6396), het bouwen van een bedrijfshal

Sloopmeldingen
Holten
• Holterbergweg 21, het verwijderen van asbest
Rijssen
• Braakmansdijk 4, het verwijderen van asbest
• De Kaempe 31, het verwijderen van asbest

Melding lozen buiten inrichting
Rijssen
• Noordermorssingel 1, het inrichten en in gebruik nemen van een wasplaats

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

Evenementenvergunningen

Meer informatie over inspreken tijdens vergaderingen of het spreken van een raadsfractie
vindt u op www.rijssen-holten.nl/gemeenteraad.

Ingekomen

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

Holten
• Holterberg, het organiseren van de Zuurbergcross op 14 januari 2023
Verleend

Omgevingsvergunningen
Holten
• Canadese Begraafplaats, het organiseren van een kaarsenceremonie op
24 december 2022

Ingekomen
Holten
• Aalpolsweg 11A, het kappen van een boom
• Ericaweg 2, het aanleggen van een karrenspoor tussen Ericaweg en woonhuis
• Fazantenweg 4, het verbouwen van de woning
• Landuwerweg 17, het bouwen van een opslagschuur
• Maneschijnsweg 27, het plaatsen van een carport
• Oude Deventerweg 47A, het realiseren van een overkapping en een bijgebouw
• Raalterweg 3A, het kappen van bomen
• Sparrenweg 12, het bouwen van een berging en carport
Rijssen
• Arkeheem 11, het plaatsen van een dakkapel
• Arkeheem 29, het plaatsen van een dakkapel
• Buitenplaats 15, het bouwen van een overkapping
• Koninginneweg 29, het plaatsen van een enkele nokverhoging op de achterzijde
• Noordermorssingel 1, het inrichten en in gebruik nemen van een wasplaats
• Opbroek Noord ongenummerd (B 9203, B 9344, B 9977), het bouwen van
2 blokken 4-onder-één-kapwoningen
• Opbroek Noord ongenummerd (B 9794, B 9308 en B 10208), het bouwen van
3-onder-één-kapwoningen
• Piet Heinstraat 1, het plaatsen van een schutting
• Piet Heinstraat 4, het verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel

Alcoholwet
Verleend
Holten
• Dorpsstraat 2, een ontheffing Alcoholwet tijdens een modeshow met drankje en hapje op
10 december 2022

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken
onbekend waarheen (Vow)
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten
het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon worden
uitgeschreven uit de BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in
Nederland.
Naam:
Geboortedatum:
Datum besluit:
Adres:

Jenczelewski
30-10-1987
30-09-2022
Wildweg 107, 7451 RN HOLTEN

Publicatiedatum 23 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.

Officiële Bekendmakingen
Week 47, 2022
Waarom deze bekendmaking?
De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist,
volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of
binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de
woongemeente.

bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.
Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar

Wegafsluitingen
Ondanks herhaalde aanschrijvingen heeft bovenvermelde persoon geen aangifte gedaan.
De gemeente heeft de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren
als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending (artikel 3.41, lid 2 van de Algemene
wet bestuursrecht).

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.

Mogelijkheid tot bezwaar
Belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college (Algemene wet
bestuursrecht). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en is
ingegaan op 23 november 2022.

Holten
• Rotonde Deventerweg-Dorpsstraat (vervangen verharding middeneiland en geleiders):
05-12-2022 t/m 16-12-2022

Het ondertekende bezwaarschrift moet voorzien zijn van de naam en het adres van
bezwaarmaker, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de reden waarom bezwaarmaker het niet eens is met het besluit. Het

Rijssen
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met
de Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 20-12-2022

Duik jij met
ons het nieuwe
jaar in?
Kom sfeer proeven bij
ons Winterevent.
8 december
18.00 uur tot 20.30 uur
Europaplein Rijssen
Meld je vast aan
www.rijssen-holten.nl/werkenbij

