
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 t (0548) 854 854.

Contact
www.rijssen-holten.nl

gemeente@rijssen-holten.nl

(0548) 854 854

Meldlijn

www.rijssen-holten.nl/melding

Makkelijk Melden App (iOS en Android)

(0548) 854 856

Volg ons ook op social media

   /gmrijssenholten
        
   Gemeente Rijssen-Holten    

         @gmrijssenholten
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TUNE IN VOOR 
#CORONATALK

LOTING 5 
STARTERSWONINGEN 
HET OPBROEK

Op dinsdag 6 april 2021 vindt de loting van 5 starterswoningen aan de Buitenplaats in Het 
Opbroek plaats. De starterswoningen worden toegewezen aan deelnemers van de loting. 
Het gaat om 2 hoek- en 3 tussenwoningen, bedoeld voor starters op de (koop)woningmarkt. 
Bouwbedrijf Lichtenberg BV bouwt deze woningen namens de gemeente Rijssen-Holten.

AANMELDEN LOTING
Wilt u deelnemen aan de loting van deze starterswoningen? Dan kunt u zich tot uiterlijk maandag 15 maart, 12.00 uur, 
aanmelden bij de gemeente. Een link naar het aanmeldformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/starterswoningen.

TOEWIJZINGSPROCEDURE
De volgorde van toewijzing wordt bepaald door middel van loting, uitgevoerd door de notaris. In verband met de 
coronamaatregelen vindt de loting in beslotenheid plaats. Als loting bepaalt dat aan u een woning wordt toegewezen, krijgt u 
een optie tot en met dinsdag 20 april 2021. Uiterlijk deze datum bevestigt u de optie of wijst u deze af.

MEER INFORMATIE
Aan deelname aan de loting  en aankoop van de woning zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden voor deelname, meer 
informatie over de toewijzingsprocedure,  een overzicht van de woningprijzen en het aanmeldformulier vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/starterswoningen. Informatie over de ligging van de woningen vindt u op www.rijssen-holten.nl/opbroek.

Verkiezingen Tweede Kamer: anders dan 
anders
Op woensdag 17 maart zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen. Door de coronacrisis is een 
aantal dingen anders dan anders. Zo moedigen we 
ouderen en kwetsbare mensen aan om al eerder 
te stemmen. Dat kan op maandag 15 of dinsdag 
16 maart. Alle stembureaus zijn coronaproof. Voor 
enkele stembureaus moesten we daarom een 
nieuwe locatie zoeken.

Wie 70 jaar of ouder is en liever thuis blijft, kan 
stemmen per brief. Hierover ontvangt u post 
van de rijksoverheid. Uitgebreide informatie over 
stembureaus, veiligheidsmaatregelen en meer 
leest u op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen. 

#coronatalk voor ondernemers uit 
Rijssen-Holten
Op woensdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur 
vindt er een nieuwe editie van #coronatalk plaats. 
Wethouders Bert Tijhof en Erik Wessels gaan in 
gesprek met ondernemers uit Rijssen-Holten. 
Zij beantwoorden tijdens deze livesessie op 
YouTube vragen van ondernemers.

Bert Tijhof legt uit: “In de contacten met 
ondernemers bleek dat ondernemers veel vragen, 
initiatieven of ideeën hebben rondom corona. Daar 
gaan we graag over in gesprek.” Erik Wessels vult 
aan: “Doe met ons mee! 
Ondernemers kunnen nu al vragen sturen naar 
ondernemer@rijssen-holten.nl.”

Vraag subsidie aan vóór 1 april 2021
Elk jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen 
bij de gemeente (algemene subsidieverordening 
gemeente Rijssen-Holten). Jeugdledensubsidie en
Subsidie stimulering vrijetijdsbesteding kunt u 
tot donderdag 1 april 2021 aanvragen. Aanvragen 
voor deze subsidies die wij te laat ontvangen, 
nemen wij niet meer in behandeling.

Let op: U kunt alleen subsidie aanvragen met 
eHerkenning! Heeft u nog geen eHerkenning? 
Vraag deze dan zo snel mogelijk aan op www.
eherkenning.nl en houd rekening met extra tijd 
daarvoor.
Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u 
op www.rijssen-holten.nl/nieuws.
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ALGEMEEN

Hieronder vindt u alle publicaties over vergunningen, (ontwerp)besluiten, plannen, 
meldingen en dergelijke. De vetgedrukte cijfers of letters achter publicaties verwijzen naar 
de toelichting. Daar leest u meer over onder andere de procedure en de mogelijkheid van 
zienswijzen, bezwaar of beroep.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij 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 het 
loket Ruimte via (0548) 854 837 of frontoffice@rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met 
u naar de mogelijkheden. Actuele informatie over het coronavirus vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/corona.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op adres vindt u alle publicaties over omgevingsvergunningen, met een korte omschrijving 
van de activiteit(en) en het interne nummer. 

HOLTEN
• Beusebergerweg 7, 7451NG, bouwen schutting en overkapping, 216701 (12-02-21) 1
• Beusebergerweg 72, 7451NE, vervangen kozijnen, 216665 (10-02-21) 1
• Constructieweg 3, 7451PS, bouwen bedrijfsverzamelgebouw, 206071 (11-02-21) 3+12
• Constructieweg 6, 7451PS, bouwen bedrijfshal met kantoor, 206173 (11-02-21) 3+12
•  Ericaweg, naast nr. 7 (A1945), 7451JJ, kappen bomen, 216635 (08-02-21).  
 Rectificatie: op 17-02-21 abusievelijk gepubliceerd als verleende vergunning 1
•  Keizersweg 42, 7451PG, bouwen schuur overkapping, 206116 (11-02-21) 5+12
•  Koninginnepage 13 t/m 27, 7451WS meerwerk t.o.v. verg. nr. 204936, 206051 
 (04-02-21). Rectificatie: op 17-02-21 abusievelijk gepubliceerd zonder verwijzing  5+12
•  Kroepinsweg 8, 7451NS, kappen bomen, 216669 (10-02-21) 1
• Markeloseweg12A, 7451RB, vervangen kozijnen, 216664 (10-02-21) 1
• Noordenbergstraat 3, 7451GE, plaatsen dakkapel, 216729 (16-02-21) 1
• Ondernemersweg 2A, 7451PK, beperkte milieutoets, 216673 (11-02-21) 1
• Ondernemersweg ong. (H1488), 7451PK, plaatsen bedrijfsverzamelgebouw,  
 216734 (16-02-21) 1
• Postweg 41, 7451TS, kappen bomen, 216723 (15-02-21) 1
• Raalterweg 35, 7451KA, bouwen schuur, 216570 (11-02-21) 5+12
• Vianenweg 135, 7451TJ, uitbouwen woning, 216732 (16-02-21) 1

RIJSSEN
• A.H. ter Horstlaan 10, 7461PC, kappen bomen, 216696 (11-02-21) 1
• Arend Baanstraat 105, 7461DT, realiseren nieuw binnenzwembad, 206111 5+12
•  Elsenerveldweg 1, 7462PM, verbouwen woning en herbouwen schuur,  

206157 (11-02-21) 3+12
• Enterveenweg 2, 7461PB, vervangen kozijnen, 216667 (10-02-21) 1
• Erve Campjan 9, 7463CT, wijzigen overkapping, 216683 (11-02-21) 1
• Haarstraat 98, 7462AT, plaatsen nieuwe kozijnen, 216382 (12-02-21) 5+12
• Haarstraat 28, 7462AP, wijz. gevel winkelgedeelte, 261460 (15-02-21) 5+12
• Hagslagen 149, 7462XD, uitbreiden woning, 216680 (11-02-21) 1
• Keizersdijk 41, 7462JA, uitbreiden woning, 206149 (10-02-21) 5+12
• Rembrandt van Rijnstraat 14, 7462BR, bouwen erker, 216711 (12-02-21) 1
• Van Heekstraat 54, 7462NG, bouwen overkapping/schuur, 216661 (10-02-21) 1
• Weverstraat 22, 7461CD, bouwen aanbouw, 216675 (11-02-21) 1
• Zonneroosje 4, 7463EN, plaatsen dakkapel, 216548 (11-02-21) 5+12

SLOOPMELDINGEN

Op adres vindt u de sloopmeldingen, met een korte omschrijving van de activiteit en het 
interne nummer.

HOLTEN
• Oranjestraat 38, 7451CC, verwijderen asbest, 216638 (10-02-21) 15
• Valkenweg 5, 7451HN, slopen woning met bijgebouwen, 216671 (15-02-21) 15
• Velddijk 3, 7451RJ, verwijderen asbest, 216530 (10-02-21) 15
• Vianenweg 135, 7451TJ, verwijderen asbest, 216731 15

RIJSSEN
•  Bovenleiding 1, 7462SE, slopen bestaande installaties m.u.v. gebouw en trafo’s,  

216710 15
• Lentfersweg 60A, 7461EM, verwijderen asbest, 216621 (10-02-21) 15
•  Verzetsstraat 12, 7461AZ, ged. slopen (strippen) commerciële ruimten,  

216634 (11-02-21) 15
• Wijnand Zeeuwstraat 64, slopen garage, 216549 (03-02-21) 15

BESTEMMINGSPLANNEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED RIJSSEN, ENTERSTRAAT 153’  C
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Enterstraat in Rijssen, dit 
plan maakt de herontwikkeling van dit perceel van agrarisch-bedrijf naar wonen 
voormalig-agrarisch mogelijk (7461PD).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2020009-0301
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.BPB2020009-/
NL.IMRO.1742.BPB2020009-0301/

BESLUITEN APV

In volgorde ziet u de datum, omschrijving en locatie van de activiteit, de aanvrager, het 
interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. 

APV 
•  11-02-21, ontheffing gebruik Sporthal De Stroekeld, Laan Oud-Indiëgangers 1, 7463CH,
 Jacobus Fruytier scholengemeenschap, 216430 (11-02-21)
•  13-02-21, ontheffing Covid, Keizersweg 79, 7451PH, Akke Verhoeven 

Uitvaartbegeleiding, 216689, 12-02-21

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de verzenddatum een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Lees meer in de toelichting onder punt 12. 

MILIEU

MELDINGEN OP BASIS VAN ARTIKEL 8.40 WET MILIEUBEHEER
De volgende meldingen zijn ontvangen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Er kan geen bezwaar worden gemaakt. 

•  Bulthuis Truck- en Traileronderdelen B.V., Aaltinksweg 15, 7451DX, verkoop onderdelen 
voor transport, met dagvoorraad van lood accu’s, 216694

•  Covergreen Holding B.V., Ondernemersweg ong. (H 1488), 7451PK, plaatsen 
bedrijfsverzamelgebouw, 216745

• Nijwa Groep, Fahrenheitstraat 12, 7461JA, starten activiteiten, 216742

BESCHIKKING MAATWERKVOORSCHRIFTEN  12
Op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn de 
volgende maatwerkvoorschriften opgesteld. Tussen haakjes leest u de verzenddatum: 

•  Ambtshalve maatwerkvoorschriften opleggen aan Jumbo Supermarkten, Boomkamp 34, 
  7461AX in Rijssen op grond van artikel 2.20, lid 5 van het Activiteitenbesluit voor de 

activiteit handling van emballage tussen 19:00 en 23:00 uur, (09-02-2021)

VERKEER

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.

HOLTEN
•  Citroenvlinder, de gedeelten waar nog geen woningen staan (bouwen woningen): 

t/m 30-11-21

RIJSSEN
•  Molenstalweg, tussen inrit naar parkeerterrein van Otje van Potje en Haarstraat 

(reconstructiewerkzaamheden): 01-03-21 t/m 02-04-21
•  Oosterhofweg, tussen Wethouder H.H. Korteboslaan en Schapendijk (kappen bomen): 

op 15-03-21 t/m 17-03-21, dagelijks van 07.15 uur tot 17.00 uur.
•  Schoolstraat, tussen Markeloseweg en Lentfersweg (reconstructiewerkzaamheden): 

t/m 12-03-21
•  Wethouder H.H. Korteboslaan, tussen Oosterhofweg en Polmeijersdijk (kappen bomen): 

op 15-03-21 t/m 17-03-21, dagelijks van 07.15 uur tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie over de wegafsluitingen op: www.rijssen-holten.nl/
wegafsluitingen. 

TOELICHTING

1 INGEKOMEN AANVRAGEN
Dit is de kennisgeving van een ingekomen aanvraag, met tussen haakjes de 
ontvangstdatum. Deze kennisgeving heeft uitsluitend een informatief karakter.

3 VERLENGING BESLISTERMIJN
De beslistermijn van deze aanvraag is met maximaal 6 weken verlengd. Tussen haakjes 
leest u de verzenddatum van het besluit. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan niet worden 
ingezien. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12.

5 VERLEENDE VERGUNNING (REGULIER)
Deze omgevingsvergunning is verleend. Tussen haakjes leest u de verzenddatum van het 
besluit. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12.

12 BEZWAAR
Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Rijssen-Holten. Bezwaren stuurt u naar postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via 
www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. 
Heeft u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het 
bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
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van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte 
versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

15 SLOOPMELDINGEN
Deze sloopmeldingen zijn ingekomen (zonder datum) of aanvaard (met datum aanvaarding). 
Deze kennisgeving is informatief. Reageren of bezwaar maken is niet mogelijk. 

C ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 25 februari 2021 
t/m woensdag 7 april 2021 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op 
www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar 
keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de 
gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. In de 
zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Uw zienswijze stuurt u naar postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met een medewerker van loket Ruimte. Meer informatie over 
zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.



Een vrijwillig gastgezin is een plek waar een kind even kind kan 
zijn. Tegelijkertijd betekent dit een stukje ontlasting voor de ouders 
en/of verzorgers. Evenmens zet vrijwilligers in die hun deuren ope-
nen voor een kind met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzor-
gers die opgroeien in een gezin met zorg.  
 
Eén van deze jonge mantelzorgers is Lisette (9) uit Rijssen. Zij 
gaat elke drie weken een zaterdag naar een gastgezin. Lisette 
heeft een oudere broer met ASS en twee broertjes, waardoor haar 
ouders regelmatig moeten schipperen om iedereen evenveel aan-
dacht te kunnen schenken. “Lisette gaat met veel plezier naar ge-
zin Felix”, vertelt haar moeder. “Ze kan daar echt even kind zijn, ze hoeft daar geen 'rekening' te houden 
met vaste structuur en planningen, maar kan gewoon spontane dingen doen. Lisette geniet hier enorm 
van.” “Ik hoef hier helemaal niks, daar moest ik de eerste keren wel aan wennen”, vertelt Lisette. “Thuis 
help ik veel mee met allerlei taken, maar dat hoeft hier niet.” Dat is ook juist de insteek van het gastgezin. 
“We willen dat Lisette hier even goed kan ontspannen.”   
 
Lisette is een typische jonge mantelzorger. Jong zorgen is meer dan wat extra’s doen in huis. Jonge 
mantelzorgers helpen thuis meer dan gebruikelijk is en ervaren dat meestal als heel gewoon. Ze maken 
zich zorgen over het zieke familielid en voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen thuis. Door 
hun zorgtaken hebben ze soms te weinig tijd voor school, vrienden, hobby’s, bijbaantjes en uitgaan.  
 
Heeft u er al eens over nagedacht om gastgezin te worden? Het is zeker een verrijking om zoiets te kun-
nen betekenen voor een ander. Heeft u ruimte in hart en huis over om een gezin te helpen? Neem dan 
contact op met Helma Boorsma via 0548 – 638 830 of via hboorsma@evenmens.nl. 

In de afgelopen maand is bij alle huishoudens in de gemeente Rijssen-Holten de aanslag Gemeente-
lijke Heffingen bezorgd. Als u een minimuminkomen heeft en geen vermogen, dan komt u misschien 
in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding. Op de brief van de gemeente staat hoe u dit kunt 
aanvragen. Ook als u alléén een AOW-uitkering heeft en geen vermogen, kan het zinvol zijn om  
kwijtschelding aan te vragen. Heeft u hierbij hulp nodig? Meld u dan aan bij de Vrijwillige Thuisadmi-
nistratie van ViaVie Welzijn. In verband met de coronamaatregelen wordt u op een wachtlijst geplaatst 
en zodra het weer kan, maken wij een afspraak met u op een van onze kantoren. De gemeente ver-
leent uitstel van betaling tot de aanvraag is beoordeeld. De Vrijwillige Thuisadministratie biedt ook 
hulp bij de aanvraag kwijtschelding van het GBLT. De hulp bij kwijtschelding wordt gratis aangeboden. 
 
Minima die aangifte Inkomstenbelasting moeten doen (uitsluitend particulieren) kunnen gebruik  
maken van de speciale spreekuren die hiervoor georganiseerd worden. In verband met corona wordt 
ook hiervoor een wachtlijst aangelegd en helpen we u zodra dit weer mogelijk is. Bij de Belasting-
dienst kan telefonisch uitstel worden aangevraagd. Als het nodig is kunnen we u ook daarbij helpen. 
Voor minima is de hulp gratis. 

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Bel dan op werkdagen tussen 9.00- 12.00 uur met 
ViaVie Welzijn via telefoonnummer 0548 – 36 27 55 en vraag naar Ans Detert of Aniek Vogelzang. 
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WIJ HECHTEN VEEL WAARDE AAN  
NOABERSCHAP 
Wilt u namens uw organisatie op deze  
pagina een bijdrage plaatsen die past  
onder Noaberschap? Mail dan uw tekst-  
en beeldmateriaal naar  
info@viaviewelzijn.nl. Hieronder vindt u 
meer informatie over (het aanleveren van) 
artikelen voor de noaberschapspagina. 
 
Wanneer valt mijn artikel onder 
Noaberschap? 
In uw artikel staat het ‘Noaberschap’  
voor inwoners uit Rijssen en Holten  
centraal. Dit betekent dat er oog voor  
elkaar is en dat men elkaar helpt waar dat 
nodig is. Door deze kracht kan  
de samenleving meer voor inwoners  
betekenen. ‘Noabers’ zetten in  
Rijssen-Holten samen de schouders  
eronder. 
 
Met het oog op het aantal inzendingen  
en de inhoud, kan het zijn dat uw  
bijdrage niet of in een volgende editie 
wordt geplaatst. Is dit het geval, dan krijgt 
u hierover bericht.  
 
Hoe en wanneer moet ik mijn artikel  
aanleveren? 
Wij ontvangen uw artikel graag uiterlijk 
een week voor publicatie via  
info@viaviewelzijn.nl. 
 
Omdat we de noaberschapspagina  
aantrekkelijk en leesbaar willen houden,  
vragen wij u uw artikel(en) niet langer  
te maken dan 300 woorden. Ook vragen 
wij bij elk bericht een rechtenvrije foto of  
afbeelding. 
 
Wanneer verschijnt de  
noaberschapspagina? 
De noaberschapspagina verschijnt  
iedere laatste dinsdag van de maand,  
met uitzondering van de maanden juli  
en augustus (zomerstop) en december 
(afwijkende publicatiedatum). Een  
overzicht van de exacte planning en  
aanleverdata vindt u op 
www.viaviewelzijn.nl/
noaberschapspagina 
 
Ik heb een vraag over de  
noaberschapspagina 
Heeft u een vraag over de  
noaberschapspagina of wilt u meer  
informatie? Neem dan contact op via  
info@viaviewelzijn.nl. 

Samen met sportaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsaanbie-
ders willen we sporten en bewegen voor iedere inwoner van de 
gemeente mogelijk maken. Dat kan alleen als sportaanbieders 
voldoende vrijwilligers hebben en nieuw aanbod kunnen ontwikke-
len. Om deze ambities te realiseren is het Lokaal Sportakkoord 
opgesteld. 

Eén van de pijlers uit het Lokaal Sportakkoord is ‘Vitale sport- en 
beweegaanbieders’. Vanuit deze pijler zullen we verenigingen on-
dersteunen, onder andere door cursussen en trainingen aan te 
bieden. 

Wil je hier meer over weten? Bijvoorbeeld welke cursussen er op 
dit moment voor verenigingen worden aangeboden? Of wil je een 
bijdrage leveren aan het sport- en beweegaanbod in Rijssen-
Holten? Lees dan de nieuwsbrief op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl 

HET LOKAAL SPORTAKKOORD IS EEN FEIT! 

EVENMENS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIG GASTGEZIN 

HULP BIJ KWIJTSCHELDING EN BELASTINGAANGIFTE 

AAN DE SLAG IN JOUW STRAAT OF BUURT? DEAL! 

BuurtKracht verbindt en brengt inwoners, professionals,  
ideeën en wensen samen. Heb jij een idee om jouw buurt 
mooier of actiever te maken? Bijvoorbeeld door met elkaar 
een buurtmoestuin aan te leggen, een share-kast te plaatsen 
of een djembé-workshop voor de buurt te organiseren? En  
wat heb jij nodig om aan de slag te gaan met jouw idee? Wij 
helpen je graag verder door het sluiten van een BuurtKracht 
Deal. Hierin staan de afspraken, wie doet wat, wat zijn  
eventuele financiële afspraken, wie verzorgt de promotie en 
communicatie et cetera. 
 
Voor meer informatie en inspiratie, kijk op www.buurtkrachtrijssen-holten.nl of mail naar 
idee@buurtkrachtrijssen-holten.nl. 

https://www.buurtkrachtrijssen-holten.nl/bewegen-gezondheid/lokaal-sportakkoord/

