
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 48, 2022

Inloopspreekuur OV-reisadvies 
o De OV-ambassadeurs helpen 55-plussers 

graag op weg met advies en tips over het reizen 

met trein of bus. Zo kunnen zij langer zelfstandig 

reizen. Voor sommige mensen is het al even 

geleden dat ze gebruikgemaakt hebben van het 

openbaar vervoer.  Een uitje naar familie of een 

bekende, een bezoek aan het museum of een 

controle in het ziekenhuis blijkt na het advies reuze 

mee te vallen.   

  

Wanneer:    donderdag 8 december 2022

Hoe laat:     14.00 – 15.30 uur

Waar:     Bibliotheek, Kerkstraat 4, Rijssen

Voor meer informatie en alle activiteiten: 

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

Duik jij met ons het nieuwe jaar in? 
Wil je weten of werken bij een gemeente wat 

voor jou is?  Kom dan langs bij het Winterevent op 

donderdag 8 december van 18.00 tot 20.30 uur op 

het Europaplein in Rijssen. Tijdens het Winterevent 

kun je speeddaten met je nieuwe collega’s, meer 

leren over gemeentepolitiek, een kijkje nemen 

achter de schermen bij Burgerzaken of je cv laten 

checken. Terwijl jij geniet van warme chocomelk 

of erwtensoep, vertellen wij graag meer over onze 

vacatures en het werken bij de gemeente 

Rijssen-Holten. 

Enthousiast geworden? Meld je aan via 

www.rijssen-holten.nl/werkenbij.

Collectieve zorgverzekering via de gemeente
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering 

voor inwoners met een laag inkomen en hoge 

zorgkosten. Is uw inkomen lager dan 130% van de 

bijstandsnorm? Dan kunt u misschien gebruikmaken 

van de collectieve zorgverzekering. 

Overstappen 

Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? 

Doe dit dan voor 1 januari 2023. Meer informatie over 

overstappen naar de collectieve zorgverzekering vindt 

u op www.rijssen-holten.nl/zorgverzekering. Wilt u 

hulp bij het overstappen? Neem dan contact op met 

de Vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie Welzijn via 

(0548) 362 755. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 

12.00 uur.

Publicatiedatum 

30 november 2022

Vraag de Bijdrage 
Energiekosten aan

Zijn uw energielasten gestegen dit jaar? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Bijdrage 
Energiekosten 2022. Deze regeling is een aanvulling op de landelijke regelingen, zoals de 
energietoeslag en de € 190,- korting op de energierekening in november en december.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

U heeft recht op de Bijdrage Energiekosten 2022 wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- U woont in Rijssen-Holten;
- U bent 21 jaar of ouder;
- Uw termijnbedrag voor energie is hoger dan € 241,- per maand.

Beoordeling en hoogte bijdrage

De bijdrage is geen vast bedrag. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bijdrage en hoe hoog de 
bijdrage is, houden wij rekening met: uw inkomen, uw vermogen, eventueel ontvangen energietoeslag en 
de € 190,- korting op de energierekening in de maanden november en december 2022.

Bijdrage Energiekosten aanvragen

U kunt de Bijdrage Energiekosten met terugwerkende kracht voor 2022 aanvragen tot en met 
31 december 2023. U vraagt deze bijdrage aan via www.rijssen-holten.nl/bijdrageenergiekosten. Heeft u 
hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de Thuisadministratie van 
ViaVie Welzijn. Zij zijn bereikbaar via info@viaviewelzijn.nl en (0548) 36 27 55.



Officiële Bekendmakingen
Week 48, 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.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten

� Haalmansweg, nabij nummer 3, het kandelaberen van een boom
� Landuwerweg 17, het bouwen van een schuur
� Molenbelterweg 25, het kappen van bomen
� Schuttersweg 1, het plaatsen van een dakkapel
� Vianenweg 65, het kappen van 2 bomen

Rijssen

� Celsiusstraat 32-42 (F 7222), het uitbreiden van de bedrijfshal
� Graaf Ottostraat 51, het bouwen van een overkapping
� Kasteellaan 1, renovatie van het groen en het kappen van bomen op de hofplaats 
 Havezate Oosterhof
� Verenlandweg 17, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde
� Wethouder H.H. Korteboslaan ongenummerd (B 9266) , het bouwen van een bijgebouw 
 en het aanleggen van een nieuwe inrit

Verleend

Holten

� Beusebergerweg 58, het kappen van 8 bomen
� Dorpsstraat 33, het realiseren van een dakterras
� Pastoriestraat 14, het bouwen van een aanbouw
� Zandvoortspad (F 5016), het aanplanten van een wijngaard

Rijssen

� Johannes Vermeerstraat 41, 43, 45, 47, 49 en 53, Nicolaas Maesstraat 2, 4, 8, 10, 3, 5, 7,
  9, 11 en 13, H.W. Mesdagstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9 en 13 en 
 Arend Baanstraat 84, 88, 90 en 92, groot onderhoud

Verlenging beslistermijn

Holten

� Schapendijk 2 en 4, het beperkt wijzigen van een reeds vergund bouwwerk: het realiseren
 van een stal (1742-HZ_WABO-204262 en 1742-HZ_WABO-2211927)

Sloopmelding

Holten

� Rijssenseweg 13, het slopen van een schuur

Uitwegmelding

Holten

� Raalterweg 41A, het aanleggen van een nieuwe uitweg in het buitengebied met 
 aansluiting op de weg

Melding lozen buiten inrichting

Holten

� Lichtenbergerweg 15, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Alcoholwet

Ingekomen

Holten 

� Dijkerhoekseweg 22, een ontheffing Alcoholwet voor het organiseren van een Kerstfair op 
 16 december 2022

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, Espelodijk 9”

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Espelodijk in Holten. 
Dit plan maakt planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het beleid 
‘ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied’.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022001-0401 
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn 
beschikbaar gesteld op  
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2022001-/
NL.IMRO.1742.BPB2022001-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 inzien bij 
het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Ontwerp uitwerkingsplan ‘bestemming bedrijventerrein Vletgaarsmaten Produktieweg – 

Handelsweg

Dit ontwerp uitwerkingsplan wordt globaal begrensd door de Produktieweg en Handelsweg 
in Holten. Dit plan maakt planologisch een strook bedrijventerrein van ongeveer 1.800 m² 
mogelijk.

Het ontwerpplan kunt u inzien op: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.UPHB2022001-0301.
De digitale bestanden van het ontwerpplan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.UPHB2022001-/
NL.IMRO.1742.UPHB2022001-0301/.

U kunt het ontwerp uitwerkingsplan vanaf 30 november 2022 tot en met 12 januari 2023 
inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier vindt 
u ook aanvullende juridische informatie.

Adres gezocht 

Onderstaande personen zijn verhuisd, maar hebben dit niet doorgegeven aan de gemeente. 
Zijn dit uw gegevens? Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 835. 

Naam:  De heer Kanaa 
Voorletters:  E. 
Geboortedatum:  20-06-1994 
Adres:  Oranjestraat 82, Rijssen 

Tegelijk met deze publicatie verstuurt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres. 

Waarom plaatsen wij deze oproep?

Wanneer wij binnen 2 weken na deze publicatie geen nieuwe adresgegevens ontvangen, 
worden deze personen uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP). Zij kunnen 
dan niet meer bij de gemeente terecht voor een nieuw reisdocument, rijbewijs of andere 
voorzieningen. 

Heeft u informatie over deze persoon? 

Neem dan contact op met Burgerzaken via (0548) 854 854 of burgerzaken@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

Rijssen

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

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.

Publicatiedatum 30 november 2022


