
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 5, 2023

Ontmoetingsavond pleegouders
3 pleegouders uit Rijssen-Holten organiseren 

samen met de gemeente 15 februari een 

ontmoetingsavond voor pleegouders en 

gezinshuisouders in het Parkgebouw in Rijssen. 

Het begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is gratis.

Wethouder Ben Beens opent de bijeenkomst. 

Hierna kunnen de aanwezigen met elkaar in 

gesprek. De onderwerpen die aan bod komen 

verschillen van drempels waar u als pleegouder of 

gezinshuisouder tegenaan loopt tot het delen van 

kennis en ervaringen. 

U kunt zich tot 12 februari aanmelden via 

rijssenholtenpleegzorg@gmail.com. Heeft u nog 

vragen of opmerkingen over de avond? Deze kunt u 

ook mailen naar dit mailadres. 

Kennismakingsavonden nieuwe inwoners

Op dinsdag 7 en 14 februari zijn er weer 

kennismakingsavonden voor nieuwe inwoners.

De laatste bijeenkomst was net voor de 

coronaperiode, begin 2020. 

Iedereen die in de afgelopen 3 jaar in de gemeente 

Rijssen-Holten is komen wonen, heeft een 

uitnodiging ontvangen voor: 

� 7 februari in Rijssen bij het Rijssens Museum.

� 14 februari in Holten bij de Oudheidkamer.

De avonden starten om 19.30 uur, met inloop vanaf 

19.00 uur. Bent u een nieuwe inwoner en heeft u 

geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail 

naar communicatie@rijssen-holten.nl.

Hulp bij de gemeentelijke belastingen
Vorige week heeft u de gemeentelijke belastingen 

2023 gekregen. Als u moeite heeft met het 

betalen van deze belastingen, kunt u een 

betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. 

Bij een betalingsregeling betaalt u het bedrag in 

delen. Als u recht heeft op kwijtschelding hoeft 

u het bedrag of een deel daarvan niet te betalen. 

Meer informatie hierover vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/betalingsregeling.

Hulp bij de aanvraag kwijtschelding

De Vrijwillige Thuisadministratie van ViaVie 

Welzijn helpt inwoners bij het aanvragen van 

kwijtschelding. Maak hiervoor een afspraak via 

(0548) 362 755. Zij zijn bereikbaar op werkdagen 

tussen 8.30 en 12.00 uur. 

Meer informatie over de Thuisadministratie vindt u 

op www.viaviewelzijn.nl. 

Publicatiedatum 

1 februari 2023

Zo’n 11 maanden na het begin van de oorlog in Oekraïne wijst niets erop dat er snel vrede komt. Dat betekent dat de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen in het hele land voorlopig nog blijft. Gemeenten zijn door het Rijk gevraagd voor 

aanvullende opvang te zorgen of bestaande opvang uit te breiden.

Landelijk moeten 90.000 opvangplekken beschikbaar zijn voor 1 juli

De gemeente Rijssen-Holten heeft het initiatief genomen en afspraken gemaakt met de eigenaren van 

BuitenInn Het Overveen over het opvangen van ongeveer 100 Oekraïnse vluchtelingen aan de Veendijk 

in Rijssen. Omwonenden konden afgelopen vrijdag, 27 januari, langskomen bij BuitenInn voor een 

inloopbijeenkomst. Naast vragen stellen konden zij ook ideeën delen. Bij de inloopbijeenkomst waren de 

eigenaren van BuitenInn en ambtenaren en bestuurders van de gemeente aanwezig.

Rijssen-Holten neemt verantwoordelijkheid voor de opvang van ontheemden

Voor Rijssen - Holten is deze uitbereiding belangrijk omdat ze een sociale gemeente wil zijn en blijven. 

Afgelopen jaar is dit jaar nog maar eens gebleken door de manier waarop onze inwoners Oekraïense 

vluchtelingen opvingen. Het voordeel van het eigen initiatief is ook dat de gemeente zelf de regie op aantallen 

en locaties houdt. Hierdoor worden we niet verrast door de landelijke overheid of centrale regelgeving.

Uitbreiding opvang 
Oekraïners aan de 
Veendijk



Officiële Bekendmakingen
Week 5, 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 
afspraken.rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Bestuur

De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 9 februari 2023 om 19.30 uur. Op de 
agenda staat onder andere:

� Raadsvoorstel wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen)
� Raadsvoorstel begrotingswijziging Omgevingsdienst 2023
� Raadsvoorstel Nota Grondbeleid
� Raadsvoorstel Vaststellen Chw veegplan schrappen wijzigingsbevoegdheden
� Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Bedrijventerrein Rijssen,   
    Kryptonstraat - Ethaanstraat"
� Opiniërend commissievoorstel: realiseren padel- en tennisbaan bij Tennispark 
 TC de Mors,  Opbroekweg in Rijssen
� Opiniërend commissievoorstel: jongerenhuisvesting Enterstraat 19-21 Rijssen
� Opiniërend commissievoorstel: vaststellen beheerkwaliteit openbare ruimte 
� Raadsbrieven van het college

De vergaderingen van de commissie MDV ende commissie ABZM op 6 februari 2023 gaan 
niet door.

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 via griffie@rijssen-holten.nl.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten

� Kozakkenstraat 14, het plaatsen van een schutting
� Okkenbroekseweg 7, het kappen van bomen
� Pastoriestraat 46, het uitbreiden van de dakkapel
� Tuinstraat 16, het isoleren van de garage en het vervangen van de deur door een kozijn
� Weustenweg 2, het kappen van bomen

Rijssen

� Burggraaf ongenummerd ( B 10168 en B 10165), het bouwen van een 2-onder-1 
    kapwoning
� Enterveenweg 2, het tijdelijk bewonen van een stacaravan en het verbouwen van de 
    woning
� Opbroek Noord (kavel B10138), het bouwen van 12 rijwoningen
� Verenlandweg 1, het bouwen van een aanbouw aan de woning

Verleend

Holten

� Beukenlaan, het kappen van een boom
� Buizerdweg 4B nabij nummer 4, het kappen van een boom
� Helhuizerweg 46, het kappen van een boom

Rijssen

� Cattelaar 104, 106, 108 en 110 en Barones 6, 8, 10 en 12 (Opbroek Noord - B 9203, 
 B 9344, B 9977), het bouwen van 2 blokken 4-onder-1 kapwoningen
� Karel Doormanstraat 30, het maken van een brandscheiding
� Middeldijk (M254), het plaatsen van een tijdelijke woonunit
� Peller 12 en 14, het plaatsen van een dakkapel
� Piet Heinstraat 29, het plaatsen van een dakkapel
� Schuttenserf 2, 4, 6, 8, 10 en 12, het bouwen van 6 x 2-onder-1-kapwoningen
� Wethouder H.H. Korteboslaan 83A, 83B, 85 en 85A, het bouwen van 
 4 levensloopbestendige woningen
� Witmoesdijk 38, 40 en 42, het bouwen van 3-onder-1 kapwoningen

Sloopmeldingen

Holten

� Stevenssteeg 3, het slopen van de woning

Rijssen

� Bovenleiding 1, het verwijderen van asbest
� Groteboersdijk (B4070), het slopen van een schuur

Uitwegmeldingen

Rijssen

� Gracht 39, het aanleggen van een nieuwe uitweg met een standaardbreedte van 3 meter
� Veldovenstraat 1, 1A, 3, 3A en 3B, het aanleggen van een nieuwe uitweg met een  
    standaardbreedte van 3 meter

Melding lozen buiten inrichting

Rijssen

� Het Middenveld 7, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Evementenvergunningen

Ingekomen

Rijssen

� Oosterhofweg 49, het organiseren van Koningsdag 2023
� Centrum, het organiseren van het GroenDoen Event op 13 t/m 15 april 2023

Vestiging voorkeursrecht artikel 2 en 5, Wvg,
De Banis, Rijssen

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten maakt op grond van 
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad 
op 26 januari 2023 heeft besloten om grond van artikel 2 en 5 Wvg gronden aan te wijzen 
waarop de bepalingen van de Wvg van toepassing zijn.

De aangewezen percelen zijn globaal gelegen in het gebied tussen Keizersdijk, Trippenweg 
en Middelveen in Rijssen.

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen, 
bestaande uit een kadastrale kaart en een lijst met aangewezen gronden en watergangen 
volgens de registers van het kadaster, van 30 januari 2023 tot en met 13 maart 2023 
voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten. Wilt u het 
besluit, inclusief de bijlagen, inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een van de 
medewerkers van de publieksbalie van de gemeente Rijssen-Holten via telefoonnummer 
(0548) 854 854.
Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van het Gemeenteblad waarin de 
terinzagelegging bekend is gemaakt. De publicatie in de Staatscourant vond plaats op
27 januari 2023.

Bezwaar en beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) gedurende zes weken ingaande de dag na de mededeling in de Staatscourant een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Rijssen-Holten, Postbus 244, 
7460 AE Rijssen.

Het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing van 27 oktober 2022 vervalt van rechtswege 
als het onderhavige besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking treedt. Indien 
een bezwaar aanhangig is tegen het collegebesluit tot voorlopige aanwijzing, wordt dit 
geacht te zijn gericht tegen het onderhavige besluit van de gemeenteraad.

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

� Aaltinksweg, bij het spoorviaduct (werkzaamheden aan het viaduct): op 09-02-2023,  
    vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur
� Dorpsstraat, bij het spoorviaduct (werkzaamheden aan het viaduct): op 10-02-2023, 
    vanaf 21.00 uur tot 11-02-2023, 06.00 uur

Rijssen

� Parkstraat, tussen Wierdensestraat en Enterstraat (rioleringswerkzaamheden): op
    13-02-2023 en 14-02-2023
� 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.
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