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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 2, 2023

Gezocht: nieuwe leden Lokale Actie Groep 

LEADER Zuidwest Twente

LEADER Zuidwest Twente stimuleert een 

duurzame plattelandseconomie. Belangrijk voor 

de uitvoering van het LEADER-programma is de 

Lokale Actie Groep (LAG). Voor de LAG is LEADER 

op zoek naar enthousiaste leden met hart voor het 

platteland.

Heeft u affiniteit, ervaring en netwerken op 

het gebied van plattelandsontwikkeling? Kunt 

u verbindingen leggen tussen mensen, ideeën 

en verschillende sectoren? En wilt u investeren 

in kennis door middel van bijeenkomsten en 

cursussen? Reageer dan voor 16 januari, 12.00 uur 

op de vacature. 

Meer informatie over de vacature vindt u op 

www.leaderzuidwesttwente.nl. 

Zonder afspraak een coronaprik halen in 

Rijssen 

GGD Twente organiseert 1 keer per maand een 

tijdelijke pop-up vaccinatielocatie aan Schild 1 

(Gemeentehuis pleinzijde) in Rijssen. De tijdelijke 

locatie is bedoeld voor inwoners uit de directe 

omgeving die een basisprik of herhaalprik tegen 

corona willen halen. Er is vrije inloop, dus u hoeft 

geen afspraak te maken.

Wanneer

Je kunt in januari en februari op de volgende dagen 

terecht bij de pop-uppriklocatie:

� Maandag 16 januari van 13.30  tot 19.30 uur.

� Maandag 13 februari van 13.30 tot 19.30 uur.

Kijk voor meer informatie op 

www.ggdtwente.nl/corona.

Plan online een belafspraak met het Sociaal 
VraagPlein
Heeft u een vraag over hulp en voorzieningen van het 

sociaal domein? Dan kunt u makkelijk online zelf een 

belafspraak inplannen. U kiest een datum en tijdsblok

dat u uitkomt. Een medewerker neemt binnen het 

gekozen tijdsblok telefonisch contact met u op.

Het Sociaal VraagPlein is van maandag tot en 

met vrijdag ook zonder afspraak bereikbaar tussen

8.00 en 12.00 uur. 

Meer informatie over contact met het

Sociaal VraagPlein en een link naar het inplannen 

van een belafspraak vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/contact. 

Publicatiedatum 

11 januari 2023
Vraag de Bijdrage 
Energiekosten aan

Zijn uw energielasten gestegen in 2022? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Bijdrage Energiekosten 

2022. Deze regeling is een aanvulling op de landelijke regelingen, zoals de energietoeslag en de € 190,- korting op de 

energierekening in november en december.

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

U heeft recht op de Bijdrage Energiekosten 2022 wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

� U woont in Rijssen-Holten.

� U bent 21 jaar of ouder.

� Uw termijnbedrag voor energie in 2022 was hoger dan € 241,- per maand.

Beoordeling en hoogte bijdrage

De bijdrage is geen vast bedrag. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bijdrage en hoe hoog de 

bijdrage is, houden wij rekening met: uw inkomen, het geld op uw bankrekening(en), eventueel ontvangen 

energietoeslag en de € 190,- korting op de energierekening in de maanden november en december 2022.

Bijdrage Energiekosten aanvragen 

U kunt de Bijdrage Energiekosten met terugwerkende kracht voor 2022 aanvragen tot en met 31 december 

2023. U vraagt deze bijdrage aan via www.rijssen-holten.nl/bijdrageenergiekosten.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de Thuisadministratie van 

ViaVie Welzijn. Zij zijn bereikbaar via info@viaviewelzijn.nl en (0548) 36 27 55.



Officiële Bekendmakingen
Week 2, 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). 

In deze krant vindt u de publicaties in het digitale Gemeenteblad van 4 en 11 januari 2023. 
Op 4 januari 2023 is er vanwege de feestdagen geen krant uitgekomen. 

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 12 januari 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 35 in Rijssen
� Opiniërend commissievoorstel: Principeverzoek herontwikkeling Albert Heijn centrum  
    Holten
� Opiniërend commissievoorstel herontwikkeling Haarstraat 2 Rijssen 
� Raadsbrieven van het college

De agenda 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

Holten

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

Rijssen

� Banisweg 3A, het plaatsen van een dakopbouw op de carport
� Bleekstraat 10, het plaatsen van een dakkapel
� Burggraaf 14 en 15, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-2213036 
    (10 rijwoningen en 8 twee onder één kap woningen)
� Cattelaar ongenummerd  (B9203), het bouwen van een woning
� De Steege 32, het plaatsen van een overkapping/schuur
� Enterstraat 97 A, het bouwen van een woning
� Kryptonstraat 39 B 03, het uitbreiden van de traptorenhal
� Oranjestraat 52, het plaatsen van een dakkapel
� Piet Heinstraat 29, het plaatsen van een dakkapel
� Regentes ongenummerd, het bouwen van een woning
� Vennekesgaarden 16, het verbouwen van de woning  (optrekken dakrand naar 
    de tweede verdieping)

Verleend

Holten

� Liezenweg 7, het kappen van bomen
� Markepad 1, het vestigen van een schoonheidssalon
� Oude Deventerweg 47A, het realiseren van een overkapping en een bijgebouw

Rijssen

� Arkeheem 11, het plaatsen van een dakkapel
� Arkeheem 29, het plaatsen van een dakkapel
� Banisweg 22 A, het verbouwen van de woning
� Buitenplaats 15, het bouwen van een schuur met overkapping
� Burggraaf 31 en 33, het bouwen van 2 woningen
� Karel Doormanstraat 5, het plaatsen van een schutting
� Tabaksgaarden 7 , het realiseren van een nokverhoging

Verlenging beslistermijn

Rijssen

� Landgoed De Oosterhof en omgeving (o.a. Oosterhofweg, Weth. H.H. Korteboslaan 
    t.o. nr. 91, Pelmolenweg nabij nr. 16), het verbeteren van de waterhuishouding, het 
    reconstrueren van de parkeerplaats (naast Oosterhofweg 51) en het kappen van bomen
� Stationsdwarsweg 57, het vervangen van de zonwering door rolluiken

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten

� Menumsweg 3, het organiseren van een Trekkertrekwedstrijd op 19 mei 2023

Rijssen

� Van Sichemweg (L288), het organiseren van Paasvuur Leggenbarg op 9 april 2023

Bestemmingsplannen

Rectificatie gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor 

rood, Pannenweg ongenummerd’

Omdat een aantal bijlagen in het bestemmingsplan niet digitaal raadpleegbaar waren in de 
publicatie van 28 december 2022, is dit een gerectificeerde publicatie.

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Vianenweg en Pannenweg in Holten. 
Dit plan maakt het planologisch 6 kleine wooneenheden op basis van het beleid ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk (7451 TG). 

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022004-0402 
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.BPB2022004-0402/

U kunt het bestemmingsplan vanaf 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 inzien bij 
het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

Ontwerpbestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Wonen Rijssen, Opbroek Oost”

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Leijerweerdsdijk, de 
Cattelaar/Weergang, de Elsmaten en de Opbroekweg in Rijssen. Dit plan maakt het 
planologisch mogelijk om circa 550 woningen te realiseren. Daarnaast is er in dit plan ook 
ruimte voor zorg en maatschappelijke functies.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRW2022001-0301
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.BPRW2022001-/
NL.IMRO.1742.BPRW2022001-0301

U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 
inzien bij het loket 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

� 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 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
� 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 11 januari 2022


