
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 3, 2023

Uw gegevens in de basisregistratie personen 
(BRP)
In de basisregistratie personen (BRP) staan 

uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres, 

geslacht en nationaliteit en of u getrouwd 

bent. Iedereen die in Nederland woont, moet 

ingeschreven staan in de BRP. 

U kunt uw gegevens in de BRP zelf bekijken 

door op MijnOverheid.nl in te loggen met DigiD. 

Heeft u een echtgenoot, geregistreerd partner 

of minderjarige kinderen? Dan kunt u ook hun 

gegevens bekijken. Sommige organisaties 

mogen uw gegevens in de BRP ook gebruiken. 

Bijvoorbeeld de Belastingdienst, zorgverzekeraars 

en pensioenfondsen.

Wilt u meer weten over uw gegevens in de BRP? 

Kijk dan voor meer informatie op 

www.rijssen-holten.nl/brp.

Digitaal verlengen of uitbreiden rijbewijs
U kunt in Rijssen-Holten digitaal uw rijbewijs 

verlengen of uitbreiden met een categorie via de 

website van de RDW. Dit doet u  in 3 makkelijke 

stappen:

� u maakt een pasfoto bij een RDW-erkende 

      fotograaf.

� u vraagt makkelijk en snel uw rijbewijs aan via 

 www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.

� na 2 werkdagen kunt u uw rijbewijs ophalen 

 bij de receptie in het gemeentehuis in Rijssen.

Doet u de aanvraag toch liever bij de balie 

Burgerzaken? Maak dan online een afspraak via 

www.rijssen-holten.nl/rijbewijs. Meer informatie 

over de digitale aanvraag en de voorwaarden vindt 

u op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen.nl.

   

Boomdeeldag in het buitengebied

Zaterdag 14 januari was het boomdeeldag. 

Wethouder René de Koff mocht aan 15 inwoners 

uit het buitengebied bomen en struiken uitreiken. Zij 

maakten gebruik van de mogelijkheid om tegen een 

kleine vergoeding bomen of struiken aan te schaffen. 

De inwoners gebruiken deze voor houtwallen of 

andere landschapselementen op hun erf. 

Wethouder René de Koff: ‘’Ik vind het mooi om te 

zien dat 15 enthousiaste mensen gebruik hebben 

gemaakt van deze mogelijkheid. Met het planten van 

deze bomen en struiken versterken we het landschap 

in het buitengebied. Tegelijkertijd leveren we ook een 

bijdrage aan de aanpak van klimaatverandering.’’

Wilt u ook meer bomen in uw buurt? 

Kijk dan op www.iedereeneenboom.nl voor 

subsidiemogelijkheden!

Publicatiedatum 

18 januari 2023

Doe mee met 
De Land Bouwers 

De Land Bouwers zet zich samen met Rijssen-Holten in om de overgang naar een duurzaam landelijk 
gebied te versnellen. Samen met zo'n 50 organisaties willen ze het verdienmodel van boeren 
waarborgen. De Land Bouwers zijn de verbinder tussen al deze verschillende partijen. 

Wat doen De Land Bouwers? 

De aanpak van De Land Bouwers is samen met en voor de mensen in Twente gemaakt. Door het voeren van veel 

gesprekken zijn er verschillende doelstellingen ontstaan. Deze doelstelling staan in de nieuwe Versnellingsagenda 

Twente: Nieuw Perspectief voor Twents Platteland. Hierin worden verschillende proefprojecten benoemd. U kunt 

deelnemen aan 1 van deze proefprojecten.   

U kan mee doen! 

Wilt u meedoen aan een van de proefprojecten of heeft u zelf een goed idee? Dat kan! Meld u aan via 

www.delandbouwers.nl en ga het gesprek aan. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de Versnellingsagenda 

Twente.



Officiële Bekendmakingen
Week 3, 2023

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 belafspraak via 
https://afspraken.rijssen-holten.nl. 
Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
� Doorlopendedijk (H 493), het bouwen en ontsteken van Paasvuur Holterbroek
� Vianenweg 116, het kappen van bomen
� Zeis 3, het bouwen van een overkapping en een carport

Rijssen
� Celsiusstraat 32, het plaatsen van tijdelijke units
� Enterstraat 188, het plaatsen van 3 parasols
� Gracht 39, het bouwen van een garage met een carport en het aanleggen van 
 een tweede inrit
� Laan oud-Indiëgangers 5, het plaatsen van een PostNL pakket- en briefautomaat
� Nassaustraat 104, het verbouwen en verduurzamen van de woning
� Oosterhofweg 170, een veldplaatsing van  zonnepanelen

Verleend

Holten
� Aaltinksweg, tegenover Houtweg 20, het kappen van een boom
� Oranjestraat 52, het plaatsen van een dakkapel
� Oude Diepenveenseweg, nabij nummer 2A (E 3485), het kappen van 6 bomen (NOODKAP)
� 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)
� Winkelbergweg 30, het bouwen van een recreatiewoning

Rijssen
� Boomkamp 37, het plaatsen van een lichtbak aan de voorgevel
� Burggraaf 14 en 15, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-2213036 
 (10 rijwoningen en 8 twee-onder-1 kapwoning onder één kap woningen)
� Esstraat 43, het dichtmetselen van vervallen deuren
� Holterstraatweg 187, het plaatsen van grondgebonden zonnepanelen
� Kasteellaan 1, renovatie van het groen en het kappen van bomen op de hofplaats   
 Havezate Oosterhof
� Koninginneweg 29, het plaatsen van een enkele nokverhoging op de achterzijde

Verlenging beslistermijn

Holten
� Landuwerweg 17, het bouwen van een schuur

Rijssen
� Celsiusstraat 32-42 (F 7222), het uitbreiden van de bedrijfshal

Sloopmeldingen

Holten
� Rijssenseweg 13, het slopen van een schuur

Rijssen
� Prinsenstraat 14, het verwijderen van asbest

Uitwegmeldingen

Holten
� Waardenborchstraat 1, het aanleggen van een uitweg met een standaardbreedte van
  3 meter

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Bijvanksweg (G280), het organiseren van Paasvuur Espelo

Rijssen
� Oosterhofweg 244, het organiseren van het After Summer Festival op 1 en 
 2 september 2023

Verleend

Holten 
� Holterberg, het organiseren van de Zuurbergcross op 14 januari 2023

Reclamenota 2022 gemeente Rijssen-Holten

De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 de Reclamenota 2022 gemeente Rijssen-
Holten vastgesteld. De reclamenota beschrijft alle regels met betrekking tot reclame-
uitingen en uitstallingen in de fysieke leefomgeving. 
De afgelopen jaren is de Reclamenota themagericht gewijzigd, maar er had nog geen 
actualisatie van de bestaande reclameregels plaatsgevonden. Dat is met deze wijziging 
gebeurd. De grootste wijzigingen zien op de regels voor het gebruik van LED-schermen en 
uitstallingen in de centra. 
De gewijzigde Reclamenota vindt u op www.overheid.nl. Het besluit treedt in werking op de 
dag na bekendmaking.

Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken 
onbekend waarheen (Vow)

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer op het adres woont waar hij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college heeft besloten 
het bijhouden van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. De persoon worden 
uitgeschreven uit de BRP en is vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in 
Nederland.

Naam:   Syed Aizaz Mustafa  
Geboortedatum:  13-01-1993
Datum besluit: 07-12-2022
Adres:   Burgemeester van der Borchstraat 15, 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 heeft bovenvermelde persoon 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 18 januari 2023.
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 
an de gemeente Rijssen-Holten, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.
Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar
Ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen Procedure Vertrokken onbekend 
waarheen (Vow)

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
� Geen wegafsluitingen

Rijssen
� De Krans, bij huisnummer 20 (kraanwerkzaamheden): op 17-01-2023 en 18-01-2023,   
  beide dagen van 07.00 tot 16.00 uur
� Veldovenstraat, vanaf Zeven Peggenweg tot de woning Veldovenstraat 5 (maken 
 nieuwe rioolaansluitingen): 16-01-2023 t/m 18-01-2023
� 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.

Publicatiedatum 18 januari 2023


