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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 52, 2022

Tips om veilig carbid te schieten
Gaat u carbid schieten? Zorg dan dat er altijd 

een ervaren carbidschieter aanwezig is die de 

veiligheid in de gaten houdt: de BOCK. Veel 

ongelukken bij het carbidschieten zijn namelijk te 

voorkomen. Tips: 

� Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

� Zorg voor een verbanddoos, blusdeken, 

 zand en water.

� Gebruik goed materiaal: een plastic bal en een 

 melkbus in goede staat.

� Zorg dat de melkbus niet naar achteren kan 

 schieten.

� Ga aan de zijkant van de melkbus staan. Ga nooit 

 op de bus zitten en kom niet voor de melkbus.

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl

   

Komt u ook naar de nieuwjaarsreceptie?
Wij nodigen u van harte uit voor de 

nieuwjaarsreceptie van de gemeente 

Rijssen-Holten op maandag 2 januari 2022, 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. 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.

Vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling mag u vuurwerk afsteken 

uit de categorie F1 en F2. Om gevaar, schade en 

overlast te voorkomen zijn een aantal plekken in 

Rijssen-Holten aangewezen als vuurwerkvrije 

zones. 

Het gaat om gebieden rondom kerken en 

tunnels. Daarnaast is ook de omgeving van 

het Dierenparkje in Holten aangewezen als 

vuurwerkvrije zone. Dat geldt ook voor het 

Volkspark en de omgeving van het Hertenkamp. 

Nieuwe vuurwerkvrije zone is het terrein van de 

skatebaan Spoorslag. 

Een plattegrond met alle vuurwerkvrije zones 

staat op www.rijssen-holten.nl/oudennieuw. 

Publicatiedatum 

28 december 2022

Het jaar 2022 is bijna afgelopen en 2023 staat voor de deur. De burgemeester en het college 
wensen u allen een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2023. 

Burgemeester Arco Hofland: “Het afgelopen jaar heeft veel uitdaging met zich meegebracht. Zoals de 

oorlog in Oekraïne en de daarop volgende energiecrisis. Het is daarom heel bijzonder om te zien hoe de vele 

vrijwilligers in onze gemeente zich hebben ingezet voor een ander. Zo zijn wij bijvoorbeeld diep onder indruk 

van de manier waarop de Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen in onze gemeenschap. Dank u wel.” 

Een jaar van verandering

“Het aankomende jaar staat in het teken van verandering. Begin 2023 neem ik na 13 jaar afscheid als 

burgemeester van Rijssen-Holten. Ik heb mij altijd met hart en ziel betrokken gevoeld bij deze mooie 

gemeente. Maar het is ook goed dat iemand anders op die stoel gaat zitten. Het is tijd om het stokje door te 

geven in het nieuwe jaar,” aldus burgemeester Hofland. 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

Wij begroeten u graag op 2 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Rijssen-Holten, van 17.00 

tot 19.00 uur in de hal van het gemeentehuis in Rijssen. Meer informatie over de nieuwjaarsreceptie vindt u 

op www.rijssen-holten.nl/nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarswens 
2023 



Officiële Bekendmakingen
Week 52, 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 afspraken.rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met u naar de 
mogelijkheden.

Bestuur

De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op maandag 
9 januari 2023 om 19.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
� Raadsbrieven van het college

De commissie Maatschappelijke Dienstverlening vergadert op maandag 9 januari 2023 om 
20.00 uur. Op de agenda staat onder andere:
� Raadsvoorstel Nota Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
� Raadsvoorstel aanmerken sport als publieke voorziening en vaststellen beleidsnota 
 Borgstellingen sport
� Raadsbrieven van het college

De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 12 januari 2023 om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:
� Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan' Buitengebied Rijssen, rood voor 
 rood, Middeldijk ongenummerd'
� Raadsvoorstel vaststellen Integrale stedenbouwkundige visie Haarzijde e.o.
� Raadsvoorstel vestigen voorkeursrecht op gronden in het gebied de Banis
� Opiniërend commissievoorstel: Wijzigen perceel Helhuizerweg 11 en 11a in Holten naar 
 twee woningen aaneen
� Opiniërend commissievoorstel: Realiseren van een werktuigenberging op het perceel 
 Oude Stationsweg 2 in Holten
� Opiniërend commissievoorstel: Verplaatsen bouwrecht van Maisweg 1 in Rijssen naar AH 
 ter Horstlaan 23 in Rijssen
� Opiniërend commissievoorstel: Principeverzoek herontwikkeling Albert Heijn centrum 
 Holten
� Opiniërend commissievoorstel herontwikkeling Haarstraat 2 Rijssen 
� Raadsbrieven van het college

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op 
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 of bellen via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531. 

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Rijssen

� Esstraat 43, het dichtmetselen van vervallen deuren
� Markeloseweg 80A, het plaatsen van zonnepanelen in de tuin
� Middelveen 2, het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling
� Peller 12, het plaatsen van een dakkapel
� Zwilweg 1, het bouwen van een kapschuur

Verleend

Holten

� Heideweg 21, het kappen van bomen
� Het Landeweerd 49, het plaatsen van een woonwagen
� Keizersweg 82A (H1660), het bouwen van een bedrijfshal en handelen in strijd met regels 
 Ruimtelijke Ordening
� Okkenbroekseweg 1B, het bouwen van een tweede bedrijfswoning
� Schoolstraat 9, het handelen in strijd met de regels RO voor het realiseren van een 
 peuterspeelzaal
� Sparrenweg 12, het bouwen van een berging en carport
� Vianenweg 27, het kappen van bomen

Rijssen

� De Stikker 11, opslag van maaisel
� Enterstraat 31, het plaatsen van lichtreclame op de gevel
� Nicolaas Maesstraat 1, het herbouwen van de carport en het bouwen van een veranda
� Noordermorssingel 19 (F 5025), in het gebruik hebben van een houtshredder
� Parkstraat ongenummerd, tussen rotonde Enterstraat en Oosterhofweg, het kappen van 
 bomen (dunnen van de singel)
� Wijnand Zeeuwstraat 52, het plaatsen van een duivenhok

Buiten behandeling gesteld

Rijssen

� Esstraat 43, het wijzigen van de voorgevel

Verlenging beslistermijn

Rijssen

� Wethouder H.H. Korteboslaan 91, het bouwen van een bijgebouw en het aanleggen van
 een nieuwe inrit

Ontwerpbesluit

Rijssen

� Lentfersweg 27, het aanpassen van de gebruiksvergunning

Sloopmeldingen

Holten

� Molenbelterweg 1, het slopen van een oud trafohuisje

Rijssen

� Enterstraat 10, het slopen van het hoofdgebouw
� Graaf Willem Lodewijkstraat 21, het verwijderen van asbest
� Joost van den Vondelstraat 1, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 47, 49, 51, 53
 en 55, het verwijderen van asbest

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten

� centrum, het organiseren van een carnavalsoptocht op 18 februari 2023

Brandveilig gebruik

Rijssen

� Arend Baanstraat 105 in Rijssen, brandveilig gebruik

Ontheffing verbranden snoeihout

Ingekomen

Holten

� Doorlopendedijk H 492, het branden van snoeihout i.v.m. Paasvuur 2023

Rijssen

� De Meente L 288, het branden van snoeihout i.v.m. Paasvuur 2023

Verleend

Holten

� Maneschijnsweg 5 (H 837), het branden van snoeihout

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Holten, Meutgeertsweg 2’ 

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Meutgeertsweg 2 in Holten. 
Dit plan maakt het planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het 
beleid ‘ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied’.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022005-0301 
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.BPB2022005-/
NL.IMRO.1742.BPB2022005-0301/
U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 
inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Ontwerpbestemmingsplan “Wonen Rijssen, herontwikkeling van den Broekestraat 4’ 

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Van den Broekstraat en het 
Hogepad in Rijssen. Dit plan maakt het planologisch het toevoegen van 2 woningen mogelijk 
op basis van het inbreidingsbeleid.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2022003-0301 
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.BPRW2022003-/
NL.IMRO.1742.BPRW2022003-0301/

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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U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari  2023 
inzien bij het loket Ruimte of digitaal via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, 

Pannenweg ongenummerd’

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Vianenweg en Pannenweg in Holten. 
Dit plan maakt planologisch 6 kleine wooneenheden op basis van het beleid ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022004-0401 
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.BPB2022004-/NL.IMRO.1742.BPB2022004-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf 29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 inzien bij 
het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Aanwijzing toezichthouders

De volgende personen zijn aangewezen als toezichthouder:

� de heer S.K.J. Werkman
� de heer J. Schuite

De aanwijzing geldt alleen op 31 december 2022.

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

� Dorpsstraat, bij het spoorviaduct (spoedreparatie aan het viaduct): op 12-01-2023, 
 van 01.00 tot 05.00 uur
� Spoorwegovergang Beukenlaan (werkzaamheden aan spoor): op 15-01-2023, van 06.30
 tot 10.00 uur
� Spoorwegovergang Doorlopendedijk (werkzaamheden aan spoor): op 14-01-2023, 
 van 13.00 tot 15.00 uur
�  Spoorwegovergang Reebokkenweg (werkzaamheden aan spoor): op 15-01-2023, 
 van 10.00 tot 13.00 uur

Rijssen

� De Krans, bij huisnummer 20 (kraanwerkzaamheden): op 17-01-2023 en 18-01-2023, 
 beide dagen van 07.00 tot 16.00 uur
� Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de 
 Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 28-02-2023


