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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 51, 2022

Bijdrage Energiekosten 2022
Zijn uw energielasten gestegen? Dan komt 

u misschien in aanmerking voor de Bijdrage 

Energiekosten 2022. De regeling is een aanvulling 

op de landelijke regelingen. 

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

U kunt de bijdrage aanvragen wanneer u in 

Rijssen-Holten woont, 21 jaar of ouder bent en uw 

termijnbedrag voor energie hoger is dan € 241,- 

per maand. Om te bepalen of u in aanmerking 

komt voor een bijdrage en hoe hoog deze is, 

houden wij rekening met inkomen, vermogen, 

eventueel ontvangen energietoeslag en de € 190,- 

korting op de energierekening.

U kunt de bijdrage aanvragen via 

www.rijssen-holten.nl/bijdrageenergiekosten.

   

Vul de vragenlijst Veilig Buitengebied in
Het buitengebied van Rijssen-Holten is een goede 

plek om te wonen, ondernemen of ontspannen. 

En dat willen we zo houden. Daarom vragen wij 

alle inwoners en ondernemers in het buitengebied 

om een vragenlijst over veiligheid in te vullen. 

Binnenkort krijgen zij daar een brief over.

Criminaliteit in het buitengebied neemt 

toe: dumpen van drugsafval, diefstal van 

landbouwmachines, xtc-labs in afgelegen stallen 

komen bijvoorbeeld steeds vaker voor. Wij 

gebruiken de uitkomsten van de vragenlijst om de 

veiligheid en de leefbaarheid in het buitengebied 

te verbeteren. Daarbij werken wij volgens het 

Keurmerk Veilig Buitengebied.

Aangepaste openingstijden rondom de 
feestdagen
Rondom de feestdagen gelden aangepaste 

openingstijden voor het gemeentehuis, de 

afvalbrengpunten, het zwembad en de sporthallen. 

Ook zijn er wijzigingen in de afvalinzameling. De 

inzameling van het GFT-afval op 26 december 

wordt verplaatst naar zaterdag 24 december. Een 

volledig overzicht van de aanpassingen vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/openingstijden. 

Tijdens de feestdagen blijft het mogelijk om een 

afspraak te maken bij het politiesteunpunt met 

de wijkagent of een vervanger. Voor een afspraak 

kunt u bellen naar 0900 8844. 

Bel in noodsituaties altijd 112.

kiek
uut!

‘Je gaat het pas zien 
als je het door hebt’

Publicatiedatum 

21 december 2022

Jurgen van Houdt 
aanbevolen 
als nieuwe 
burgemeester

De gemeenteraad van Rijssen-Holten draagt Jurgen van Houdt voor om burgemeester van de 
gemeente Rijssen-Holten te worden. 

Wie is Jurgen van Houdt?

Jurgen van Houdt is 41 jaar, hij woont in Enschede, is getrouwd en heeft 2 dochters en een zoon. Sinds 

2014 is hij wethouder in Enschede. Hij heeft onder meer bestuurskunde gestudeerd aan de UT en is lid 

van de ChristenUnie.

Volgens de voorzitter van de vertrouwenscommissie en SGP-fractievoorzitter André Scheppink ziet 

de gemeenteraad van Rijssen-Holten in Van Houdt een burgemeester die heel goed aansluit bij de 

profielschets. André Scheppink: “De heer Van Houdt past het beste in de profielschets. Hij is jong, 

energiek en aanspreekbaar. Hij wil benaderbaar en herkenbaar zijn voor alle inwoners, maatschappelijke 

instellingen en ondernemers.”

Meer informatie vindt u op www.rijssen-holten.nl.



Officiële Bekendmakingen
Week 51, 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. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak of een 
belafspraak via https://afspraken.rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met u naar de 
mogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
� Aaltinksweg, tegenover Houtweg 20, het kappen van een boom
� Deventerweg 62, het bouwen van een aanbouw en kappen van 2 bomen
� Deventerweg 73, het kappen van 1 boom
� Dorpsstraat 49, het veranderen van de kap van de woning
� Liezenweg 7, het kappen van bomen
� Vianenweg 27, het kappen van bomen

Rijssen
� Middeldijk (M254), het plaatsen van een tijdelijke woonunit
� Schuttenserf ongenummerd (B 9630), het bouwen van een woning met berging

Verleend

Holten
� Aalpolsweg 11A, het kappen van een boom
� Deventerweg 73, het kappen van 1 boom 
� Evertjesweg 2, het kappen van een boom
� Nagelhoutstraat ongenummerd, nabij nummer 17, het kappen van een boom
� Oranjestraat 40, het aanpassen/ nieuw aanleggen van de tuin
� Schuttersweg 1, het plaatsen van een dakkapel

Rijssen
� Arend Baanstraat 100, het kappen van 2 bomen
� Banisweg ongenummerd, tegenover nr 59
� Diekjansweg 1,  het aanbrengen van reclame op de gevel
� Eshuisstraat 28, het uitbouwen van een woning
� Markeloseweg 113, het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen
� Zonneroosje 9, het plaatsen van een dakkapel

Buiten behandeling gesteld

Rijssen
� Gracht 39, het aanbouwen van een garage en carport

Verlenging beslistermijn

Rijssen
� Witmoesdijk 32 (B 9793), het bouwen van een woning met berging

Sloopmeldingen

Rijssen
� Elsenerstraat 72, het verwijderen van asbest

Evenementenvergunningen

Verleend

Rijssen

� Haarstraat, het organiseren van een Winterevenement op 28 t/m 30 december 2022

Alcoholwet

Verleend

Holten 
� Dijkerhoekseweg 10, een ontheffing Alcoholwet voor oudjaarsmiddag

Rijssen
� Oosterhofweg 49, het bijschrijven van een leidinggevende

Ontheffing verbranden snoeihout

Ingekomen

Holten
� Beumersteeg/Stevenssteeg H 1148, het branden van snoeihout i.v.m. Paasvuur 
 Dijkerhoek 2023

Bestemmingsplannen

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wonen Rijssen, Opbroekweg, toevoegen 3 
woningen (11-11-2022)                                                   
Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Opbroekweg in Rijssen. 
Het plan maakt planologisch 3 vrijstaande woningen mogelijk.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2021003-0401.  De 
digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op 
http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2021003-/
NL.IMRO.1742.BPRW2021003-0401/    

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf 22 december 2022 tot en met 2 februari 
2023 inzien bij de balie Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Hier 
vindt u ook aanvullende juridische informatie.

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

Rijssen
� 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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