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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 49, 2022

Wel of geen (herhaal)prik?
Vindt u dat een lastige vraag? Dan bent u niet de 

enige. Op www.ggdtwente.nl/herhaalprik kunt u 

terecht voor informatie en veelgestelde vragen en 

antwoorden over vaccinaties.

Iedereen vanaf 12 jaar kan een herhaalprik 

krijgen. U hoeft niet te wachten op een 

uitnodigingsbrief. Met een herhaalprik kunnen 

mensen de bescherming tegen het virus weer op 

peil brengen. De vernieuwde vaccins beschermen 

tegen meer varianten van het virus, waaronder 

de omikronvariant. U kunt vanaf 3 maanden na 

de laatste coronaprik of coronabesmetting een 

herhaalprik halen. Dit kan met of zonder afspraak 

bij 1 van de GGD vaccinatielocaties: 

www.ggdtwente.nl/vaccinatielocaties.   

   

Extra bijdrage energiekosten 2022
Inwoners van Rijssen-Holten kunnen een extra 

bijdrage aanvragen voor de energiekosten van 

2022. Dit is bovenop de landelijke regelingen. 

Omdat niet alleen de laagste inkomens het 

moeilijk hebben, kunt u ook een bijdrage krijgen als 

u meer verdient dan het minimum.

Is uw energierekening hoger dan 241 euro? Dan 

kunt u de bijdrage aanvragen. Of u in aanmerking 

komt en hoe hoog de bijdrage is, rekenen wij uit 

aan de hand van uw energierekening, inkomen en 

spaargeld en de energietoeslag die u misschien al 

heeft gekregen.

Aanvragen kan tot en met 31 december 2023 via 

www.rijssen-holten.nl/bijdrageenergiekosten.

Vacature zwemonderwijzer 
Vind jij het ook belangrijk dat kinderen uit 

onze gemeente goed leren zwemmen en wil jij 

daarbij helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als 

zwemonderwijzer maak jij het verschil: je zorgt 

ervoor dat kinderen veilig en met plezier hun 

zwemdiploma halen. Samen met je collega’s zorg jij 

dat zwemmen een feestje is. 

Als zwemonderwijzer krijg jij onder andere:

� Een contract voor (minimaal) 10 uur per week. 

� Een salaris van maximaal € 3.018,- (op basis van 

 36 uur en afhankelijk van opleiding en ervaring).

� De kans om ook andere taken op te pakken

 (afhankelijk van jouw ambitie en ervaring).

Ben jij die sportieve en enthousiaste nieuwe collega 

die wij zoeken? Ga dan voor meer informatie en om 

te solliciteren naar www.rijssen-holten.nl/werkenbij. 
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Komt u ook naar de 
nieuwjaarsreceptie?

Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen-Holten op 
maandag 2 januari 2023, van 17.00 tot 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis in Rijssen. 
Dit ontmoetingsmoment is bedoeld voor inwoners, instellingen, kerken, verenigingen en bedrijven 
die in onze gemeente wonen of actief zijn.

Om 17.45 uur houdt burgemeester Arco Hofland zijn nieuwjaarstoespraak. We zien uit naar uw komst en 

ontmoeten u graag in een ontspannen sfeer om samen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Wij begroeten u graag op 2 januari en wensen u allen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders,

secretaris  burgemeester

A.C. van Eck  A.C. Hofland

Komt u met de auto? Dan kunt u deze gratis parkeren onder het gemeentehuis, De Hagen 15a.



Officiële Bekendmakingen
Week 49, 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
� Larenseweg 29, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-217493 
 (het plaatsen van een overkapping en schutting)
� Nagelhoutstraat, nabij nummer 17, het kappen van een boom

Rijssen
� Banisweg, tegenover nummer 59, het kappen van een boom
� Boomkamp 37, het plaatsen van een lichtbak aan de voorgevel
� Dennenlaan 25, het plaatsen van een airco
� Enterveenweg 2, het tijdelijk bewonen van een stacaravan en het verbouwen van 
 de woning
� Karel Doormanstraat 30, het maken van een brandscheiding 
� Lentfersweg 27, het aanpassen van de gebruiksvergunning
� Nicolaas Maesstraat 1, het herbouwen van de carport en het bouwen van een veranda
� Schild 4, het plaatsen van vaste parasolstandaards
� Wijnand Zeeuwstraat 52, het plaatsen van een duivenhok

Verleend

Holten
� Dorperdijk 17A, het bouwen van een opslag en een stalling
� Fazantenweg 4, het verbouwen van de woning
� Handelsweg 9, het plaatsen van een tijdelijke opslagtent
� Larenseweg 62, het vervangen van de heg door een schutting
� Maneschijnsweg 19, het kappen van bomen
� Molenbelterweg 25, het kappen van bomen
� Raalterweg 3A, het kappen van bomen
� Velddijk 1, het plaatsen van zonnepanelen in een grondopstelling

Rijssen
� Arend Baanstraat 85, het plaatsen van een schutting
� Arend Baanstraat 105, het bouwen van een energiekelder en een spraypark en berging 
 en het plaatsen van zonnecollectoren
� Burggraaf 27 en 29, het bouwen van een twee onder een kapwoning
� Enterstraat 122, het verbouwen van de woning
� Pastoor Petersstraat 1, het uitbreiden van de bestaande woning (met een inwoonsituatie) 
 en het wijzigen van de schutting

Buiten behandeling gesteld

Holten
� Espelodijk 1, het isoleren van het dak

Rijssen
� Galvanistraat 5, een revisievergunning milieu

Sloopmeldingen

Rijssen
� Enterstraat 10, het verwijderen van asbest

Uitwegmeldingen

Rijssen
� Banisweg 34, het aanleggen van een nieuwe uitweg met een standaardbreedte van 
 3 meter

Ontheffing geluidshinder

Holten
� Stationsstraat 12, het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor op 19 februari 2023

Rijssen
� Schapendijk 5, het aanvragen voor een ontheffing geluidhinder tijdens de lichtjesavond op
 14 december 2022
� Schild 8, het aanvragen van een ontheffing geluidhinder tijdens de Kerstnach4ing op 
 24 december 2022

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Fliermatenweg (I699), het organiseren van paasvuur Beuseberg op 9 april 2023

Rijssen
� Oosterhofweg 49, het organiseren van de Ladies Park Run op 25 maart 2023

Alcoholwet

Verleend

Holten 
� Stationsstraat 5, het uitoefenen van het horecabedrijf

APV

Verleend

Rijssen
� Grotestraat 37, een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen
� Haarstraat 47, een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 
 1 december 2022 tot 1 januari 2023
� Roelf Bosmastraat 45, een tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van 
 oliebollen van 1 t/m 31 december 2022

Exploitatievergunning

Verleend

Holten
� Stationsstraat 5, het exploiteren van een horecabedrijf

Ontheffing verbranden snoeihout

Holten
� Fliermatenweg I 699, het branden van hout i.v.m. Paasvuur Beuseberg op 9 april 2023

Rijssen
� Elsenerveldweg/Kapbergweg, het branden van snoeihout 
 (vreugdevuur Borkeld 1e Paasdag 2023)
� Middelveen 3, het branden van snoeihout

Melding omgevingsplan

Holten
� Aalpolsweg 2, melding activiteit planologisch gebruik omgevingsplan

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):
 t/m 16-12-2022
� Spoorwegovergang Beukenlaan (onderhoud verharding): 16-12-2022 t/m 23-12-2022

Rijssen
� Spoorwegovergang Zanddijk (onderhoud verharding): 08-12-2022 t/m 15-12-2022
� 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.
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