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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 4, 2023

Informatieavond Dementie… wat nu?
Het Dementienetwerk Rijssen-Holten organiseert 

op dinsdag 7 februari een avond over dementie in 

het Parkgebouw Rijssen.

Heeft u het gevoel dat uw naaste zich anders 

gedraagt, vergeetachtig wordt, de gewone 

dingen niet meer overziet of eerder agressief, 

boos of juist verdrietig wordt? Dan nodigt 

Dementienetwerk Rijssen-Holten u graag uit voor 

de informatieavond ‘Dementie… wat nu?!’ 

Tijdens deze informatieavond zijn er verschillende 

sprekers die u tips kunnen geven hoe om te gaan 

met iemand met dementie. Aanmelden voor deze 

avond kan tot 2 februari.

Meer informatie over het aanmelden vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/dementie.

Melding of klacht over de openbare ruimte
De openbare ruimte is een verzamelnaam voor 

de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals 

straten en parken. Soms gaat er iets kapot 

en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. 

Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is.  

Of er is afval achtergebleven of de prullenbak is 

vol. U kunt deze klachten online doorgeven via 

www.rijssen-holten.nl/direct-regelen

Is er sprake van een noodsituatie? 

Neem dan contact op:

� Levensbedreigende situatie: 112

� Onveilige situatie openbare ruimte/spoed 

(0548) 854 854 

Geen noodsituatie maar wel een hulpdienst 

nodig? Bel dan 0900 – 8844 (politie) of 

0900 – 0904 (brandweer) .

   

Geheimhouding van uw gegevens in de 
basisregistratie personen (BRP)
De gegevens van alle inwoners in de 

gemeente staan in de Basisregistratie 

Personen (BRP). De overheid mag deze 

gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor 

kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. 

Soms worden uw gegevens ook aan andere 

personen of maatschappelijke organisaties 

doorgegeven. 

Wilt u niet dat dit gebeurt?

Dan kunt u bij de gemeente geheimhouding 

van uw persoonsgegevens aanvragen. 

Meer informatie en het aanvraagformulier 

voor geheimhouding vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/geheimhoudingbrp. 

Publicatiedatum 
25 januari 2023Afscheidsreceptie 

burgemeester Hofland

Scan de QR-code

Arco Hofland is ruim 12,5 jaar burgemeester geweest 

van de gemeente Rijssen-Holten. In die periode 

is er een sterke band ontstaan tussen de lokale 

maatschappij en burgemeester Hofland. 

Daarom krijgt iedereen de kans om tijdens deze 

feestelijke avond afscheid te nemen van de 

burgemeester.

Wilt u ook komen?

Op donderdag 23 februari neemt burgemeester 

Arco Hofland officieel afscheid als burgemeester van 

de gemeente Rijssen-Holten. Inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties zijn van harte 

uitgenodigd in het Parkgebouw in Rijssen.

Het programma is als volgt:

� Binnenlopen vanaf 19.00 uur

� 19.30 uur: start feestelijk programma in de Wesselszaal

� Vanaf 20.45 uur: informele receptie

Voor aanwezigheid bij het feestelijke programma is aanmelden gewenst. 

Dit kan via de website van het Parkgebouw. U vindt het aanmeldformulier via de QR-code 

of via www.rijssen-holten.nl/afscheidsreceptie.
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Gemeentelijke 
belastingen 2023

Binnenkort ontvangt u de gemeentelijke belastingen 2023. Dit noemen we de 

aanslag gemeentelijke heffingen. Heeft u zich aangemeld op MijnOverheid? 

Dan krijgt u de aanslag via de berichtenbox op mijnoverheid.nl. Heeft u zich 

(nog) niet aangemeld? Dan krijgt u de aanslag via de post. 

De kosten voor 2023

Ieder jaar betaalt u de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de 

onroerendezaakbelasting (OZB). In de tabel hieronder ziet u wat u in 2023 

betaalt. U ziet ook wat u in 2022 betaalde. Voor deze kosten gaan we uit van 

een huishouden met meerdere personen.

Gemeentelijke beslastingen 2023 2022

Afvalstoffenheffing € 217,- € 213,-

Rioolheffing € 172,- € 164,-

OZB% 0,0796 0,0819

Hoeveel u betaalt voor de OZB hangt af van de Waardering Onroerende Zaken 

(WOZ-waarde). Dat is de waarde van uw woning op 1 januari van het vorige 

jaar. Dus 1 januari 2022. Is uw woning nu meer of minder waard? Dan ziet u 

dat bij de gemeentelijke belastingen van volgend jaar, in 2024. 

U vindt de WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl. Meer informatie over de 

WOZ vindt u op www.rijssen-holten.nl/woz.

Uw taxatieverslag vindt u op mijnoverheid.nl

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde bepaalt. Log voor 

het taxatieverslag in op mijnoverheid.nl. Ga naar uw persoonlijke gegevens, klik 

op wonen en kies voor WOZ. 

Meer informatie over uw WOZ-waarde en bezwaar maken

Klopt er iets niet aan uw aanslag of bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? 

Neem dan contact met ons op via (0548) 854 805. Wij helpen u graag. U kunt 

ook een e-mail sturen naar belastingen@rijssen-holten.nl. Stuurt u een mail? 

Vermeld dan naast uw vraag ook uw naam, telefoonnummer en het nummer 

dat op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat.

Komt u er met een medewerker van de gemeente niet uit? Dan kunt u bezwaar 

maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op uw aanslag gemeentelijke 

heffingen staat. Meer informatie over bezwaar maken vindt u op 

www.rijssen-holten.nl/bezwaarwoz. Heeft u vragen over uw bezwaar? 

Ook daarmee helpen we u graag. Neem contact op met een medewerker van 

Belastingen via (0548) 854 805.

Hulp bij het betalen van de gemeentelijke belastingen

Heeft u moeite met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u een 

betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk nadat u de aanslag 

gemeentelijke belastingen heeft ontvangen.

Betalingsregeling

Als u moeite heeft met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen, kunt u  een 

betalingsregeling aanvragen. De gemeente spreekt dan met u af dat u het bedrag in delen 

betaalt. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons op via (0548) 854 499 of mail naar 

findebiteur@rijssen-holten.nl.

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u misschien kwijtschelding 

aanvragen. U hoeft de belasting of een deel daarvan dan niet te betalen. Hiervoor moet u aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over deze voorwaarden en het digitale 

aanvraagformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/kwijtschelding. De Thuisadministratie 

van ViaVie Welzijn kan u helpen bij de aanvraag van de kwijtschelding. Maak hiervoor 

telefonisch een afspraak via (0548) 362 755. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur.

Hulp bij geldzorgen
Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? 

Er zijn verschillende organisaties in Rijssen-Holten 

waar u terechtkunt voor hulp:

�  www.rijssen-holten.nl/geldzorgen

voor informatie, regelingen, hulp en tips.

�  Het Sociaal VraagPlein van de gemeente

voor ondersteuning bij uw hulpvraag.

�  www.socialekaartrijssen-holten.nl

voor informatie, tips en lokale organisaties.

�  De Thuisadministratie van ViaVie Welzijn

voor hulp bij de aanvraag van de kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen, het op orde houden van 

de administratie en rekeningen.



Officiële Bekendmakingen
Week 4, 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 gemeenteraad vergadert op donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur.
Op de agenda staat onder andere:
� Raadsvoorstel Nota Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
� Raadsvoorstel aanmerken sport als publieke voorziening en vaststellen beleidsnota    
    Borgstellingen Sport
� 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

U kunt de agenda met de achterliggende stukken inzien via 
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.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
� Beukenlaan, het kappen van een boom
� Beusebergerweg 34, het bouwen van een overkapping en het plaatsen van een  
    erfafscheiding
� Fabrieksweg 24, het overkappen van parkeerplaatsen
� Fliermatenweg (I 700), het paasvuur Beuseberg 2023
� Helhuizerweg 46, het kappen van een boom
� Okkenbroekseweg 7, het kappen van bomen
� Oude Diepenveenseweg, nabij nummer  2A (E 3485), het kappen van bomen
� Oude Stationsweg 2, het bouwen van een werktuigenberging en het wijzigen van 
    dieraantallen en diercategorieën

Rijssen
� Elsmaten 2, het plaatsen van stacaravans voor tijdelijke bewoning
� Enterstraat 143, het plaatsen van zonnepanelen
� Fahrenheitstraat 6G, het bouwen van een bedrijfspand
� Nijverdalseweg 130, het plaatsen van tijdelijke kantoorunits
� Reggesingel 50, een interne verbouwing
� Tichelweg C 1971  (achter Enterstraat 190), het kappen van een boom

Verleend

Holten
� Handelsweg 48, het uitbreiden van het bedrijfspand

Rijssen
� Bleekstraat 10, het plaatsen van een dakkapel
� Oosterhofweg 170, een veldopstelling van zonnepanelen
� Witmoesdijk 32, het bouwen van een woning met berging

Verlenging beslistermijn

Rijssen
� Graaf Ottostraat 51, het bouwen van een overkapping
� Piet Heinstraat 1, het plaatsen van een schutting

Sloopmeldingen

Holten
� Vianenweg 244, het verwijderen van asbest

Rijssen
� De Höfte 16, het verwijderen van asbest
� Witmoesdijk 24, het verwijderen van asbest

Uitwegmeldingen

Holten
� Nagelhoutstraat 31, het aanleggen van een nieuwe uitweg met een standaardbreedte 
 van 3 meter

Milieumeldingen

Holten
� Keizersweg 75A, het plaatsen van een districtstation gaskast
� Landuwerweg 17, het plaatsen van een biovergister voor bijverwarming van het    
    binnenzwembad

Rijssen
� Celsiusstraat 32, het vergroten van de fabriek

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Holten
� Beumersteeg, het organiseren van paasvuur Dijkerhoek
� Doorlopendedijk 3a, het organiseren van Paasvuur Holterbroek op 9 april 2023
� hoek Evertjesweg/Brenderweg, het organiseren van motorcrosswedstrijden door MAC de  
    Holterberg op 15 en 16 april 2023
� Zandvoortspad, het organiseren van een kunst- en cultuurwandeling op 18 juni 2023

Rijssen
� Hoge Wal Plein / Schild, het organiseren van de Streekmarkt Rijssen op 13 mei 2023

Alcoholwet

Verleend

Rijssen
� Elsmaten 1 in Rijssen, het verstrekken van alcohol (paracommerciële instelling)

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.

Publicatiedatum 25 januari 2023


