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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 50, 2022

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.

   

Pop-up voor herhaalprik in Holten
GGD Twente organiseert op maandag 19 

december een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie. 

Het gaat om de volgende locatie, datum en tijd:

� Maandag 19 december

� Kerk de Kandelaar, Stationsstraat 4 in Holten

� 13:30 – 19:30 uur

Mensen kunnen hier terecht voor hun basis- of 

herhaalvaccinatie. Hiervoor hoeft geen afspraak 

gemaakt te worden. Voor de vaccinatie gelden 

de huidige criteria van het RIVM (o.a.: minimaal 3 

maand tussen vaccinatie/besmetting en volgende 

vaccinatie). Mensen woonachtig in opvanglocaties 

zijn ook van harte welkom (ook zonder BSN).

Kijk voor meer informatie op 

www.ggdtwente.nl/corona

Digitaal verlengen of uitbreiden rijbewijs 
Wilt u uw rijbewijs verlengen of uitbreiden met een 

categorie? Dan kan dat in onze gemeente online. U 

doet dit in 3 eenvoudige stappen:

� u maakt een pasfoto bij een RDW-erkende fotograaf;

� u vraagt uw rijbewijs aan via 

 www.rdw.nl/rijbewijsverlengen;

� na 2 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen bij de 

 receptie in het gemeentehuis in Rijssen.

In Rijssen-Holten kunt u inmiddels bij 5 fotografen 

terecht voor het online aanvragen van uw rijbewijs.

Welke fotografen dat zijn, vindt u op 

www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

Gaat u liever naar het gemeentehuis voor de 

aanvraag? Maak dan een afspraak via 

www.rijssen-holten.nl/rijbewijs. 
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Terugblik op 
Het Winterevent 

Speeddaten in skiliften, een gezellig winterdorp en vooral heel veel vacatures. Dat was er 
donderdag 8 december te vinden tijdens het Winterevent op het Europaplein in Rijssen. Mensen 
die meer wilden weten over werken bij de gemeente Rijssen – Holten hebben daar al hun vragen 
kunnen stellen. 

Het Winterevent

Tijdens het Winterevent is er flink gespeeddatet met nieuwe collega’s, hebben mensen meer kunnen leren 

over hoe de gemeentepolitiek werkt, en een kijkje achter de schermen bij burgerzaken kunnen nemen. 

Dat allemaal onder het genot van een heerlijke warme chocomelk of een vers bereide erwtensoep. 

Nieuwsgierig geworden? 

Ben je niet op het Winterevent geweest, maar ben je wel nieuwsgierig naar alle vacatures of werken 

bij Rijssen - Holten? Kijk dan op www.rijssen-holten.nl/werkenbij. Daar vind je alle vacatures en meer 

informatie over werken bij de gemeente. Wie weet duik jij met ons het nieuwe jaar in! 
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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 gemeenteraad vergadert op donderdag 15 december 2022 om 20.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:

� Raadsvoorstel Belastingvoorstellen 2023
� Raadsvoorstel Bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, rood voor rood, 
 Pannenweg ongenummerd' gewijzigd vaststellen
� Raadsvoorstel vaststellen najaarsnota 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.

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

Verstrekkingsbeperking (Geheimhouding persoonsgegevens)

Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Het 
belangrijkste doel van de BRP is het geven ('verstrekken') van persoonsgegevens aan andere 
overheden en derden. Zij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taken. De 
verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP.
Het is voor anderen niet mogelijk om zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de 
gemeente. Hiervoor gelden strikte regels. U heeft altijd recht op verstrekkingsbeperking van 
uw gegevens.

Hoe het werkt
U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de BRP niet door te geven. Uw gegevens 
blijven geheim voor bepaalde organisaties. U kunt dit digitaal regelen op rijssen-holten.nl: 
geheimhouding persoonsgegevens.

Geheimhouding persoonsgegevens door gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen persoonsgegevens te verstrekken? Dan mag zij uw 
persoonsgegevens niet doorgeven aan:

� de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
� organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
� organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
� organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van 
 een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel, 
 zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. 
De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor 
uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet 
het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u 
geheimhouding aanvraagt

Niet verstrekken persoonsgegevens niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld 
voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw 
gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak
Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente 
om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens 
geeft.

Verzoek tot niet verstrekken persoonsgegevens bij verhuizing
Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding 
van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. 
Het verzoek heeft geen einddatum.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
� Bijvanksweg (G 280), Paasvuur Espelo 2023
� Eekelscharen 16, het bouwen van een carport/overkapping
� Evertjesweg 2, het kappen van een boom
� Heideweg 21, het kappen van bomen
� Langstraat 6, het plaatsen van zonnepanelen

Rijssen
� Arend Baanstraat 100, het kappen van bomen
� Holterstraatweg 187, het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen
� Parkstraat, tussen de rotonde en de Oosterhofweg, het dunnen van de singel

Verleend

Holten
� Haalmansweg, nabij nummer 3, het kandelaberen van een boom
� Oranjestraat 3 001-003, 101-103, 201 en 202 en Kerkstraat 4 en 6 , het bouwen van 
 8 appartementen en 2 woningen
� Vianenweg 65, het kappen van bomen

Rijssen
� Haarstraat 107, het herbouwen van een berging met veranda
� Leijerweerdsdijk 9 en 9A, het slopen van woningen en bijgebouwen
� Marijkestraat 4, het plaatsen van een nokverhoging op de woning
� Olieslager 7, het bouwen van een carport en een dakopbouw
� Oude Veerweg 4B, het bouwen van een bedrijfshal
� Piet Heinstraat 4, het verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel

Ontwerpbesluit

Holten
� Stationsstraat 14, de herinrichting van het stationsgebouw Holten

Sloopmeldingen

Holten
� Doorlopendedijk 6, het verwijderen van asbest
� Waagweg 7B, het slopen van het gebouw en het verwijderen van asbest

Rijssen
� Munsterhof 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16, Munsterpad 6, 10 en 12, De Steege 20, 
 22, 24, 28, 32 en 34, het verwijderen van asbest dakleien

Milieumeldingen

Holten
� Schapendijk 3, het veranderen van activiteiten

Rijssen
� Biesterij 3, het veranderen van activiteiten

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Holten Buitengebied - evenementen, het organiseren van de Enduro op 4 maart 2023

Verleend

Holten
� Smidsbelt 2, het verkopen van oliebollen tussen Kerst en Oud & Nieuw 2022

Melding brandveilig gebruik

Rijssen
� De Hagen 80, het melden van brandveilig gebruik

Ontheffing verbranden snoeihout

Holten
� Bijvanksweg (G 280), het branden van snoeihout i.v.m. Paasvuur Espelo 2023

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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Uitgeschreven BRP

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken onbekend 
waarheen (Vow)
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer op het adres wonen waar zij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten 
het bijhouden van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden 
uitgeschreven uit de BRP en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in 
Nederland.

Naam:  Braamhaar, T.W.J.
Geboortedatum:  19-02-1960
Datum besluit:  13-09-2022
Adres:  Graaf Ottostraat 99, Rijssen

Naam:  Manuhuwa, A.I.P.
Geboortedatum:  20-02-1967
Datum besluit:  24-11-2022
Adres:  Abraham Berg-hof 70, Holten

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.

Ondanks herhaalde aanschrijvingen hebben bovenvermelde personen 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).

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 14 december 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 
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

Adres gezocht

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

Naam:  de heer Syed Aizaz Mustafa 
Voorletters:  -
Geboortedatum:  13-01-1993 
Adres:  Burg. van der Borchstraat 15, Holten 

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, 
wordt deze persoon 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) 854 835 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
� Dijkerhoekseweg, tussen Boerendanssteeg en Maatmansweg (activiteit): 
 op 16-12-2022, vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur
� 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): t/m 15-12-2022
� Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 
 Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 28-02-2023

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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