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Openingstijden
Onze actuele openingstijden vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/openingstijden

Afspraak maken
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U ONTVANGT POST 
VOOR DE TWEEDE 
KAMERVERKIEZING

Op woensdag 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ook kunnen mensen al op maandag 
15 maart of dinsdag 16 maart hun stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen krijgt u post.

STEMPAS EN GEZONDHEIDSCHECK
PostNL bezorgt uw stempas in de week van maandag 22 tot en met zaterdag 27 februari. Bij uw stempas vindt u ook een 
gezondheidscheck. Deze vult u pas in op de dag dat u gaat stemmen. Dit is een extra coronamaatregel. Bent u 70 jaar of ouder? 
Dan ontvangt u een stempluspas en een briefstembiljet.

STEMPLUSPAS EN BRIEFSTEMBILJET VOOR 70-PLUSSERS
De stempluspas wordt uiterlijk woensdag 3 maart bij u bezorgd. Er komt ook nog een tweede envelop met onder andere uw 
briefstembiljet en een antwoordenvelop. Deze wordt bij u bezorgd tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart. U hoeft dus 
niet naar een stembureau om uw stem uit te brengen. Dit is een extra coronamaatregel, maar stemmen per brief is niet verplicht. 
U kunt er ook voor kiezen om zelf te stemmen op het stembureau of iemand anders voor u te laten stemmen (via een volmacht).  

KANDIDATENLIJST
De envelop met daarin de kandidatenlijst wordt ook bezorgd door PostNL. Uiterlijk zaterdag 13 maart ligt deze envelop in uw 
brievenbus. 

MEER WETEN?
In de post die u ontvangt over het briefstemmen staat hoe het werkt. Ook informeren wij u hierover via het gemeentenieuws en 
onze website. Lees meer op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.

Hoe denkt u over wind- en zonne-energie? 
Doe mee met onze peiling!
Energieneutraal worden, voldoen aan de 
klimaateisen, dat kan de gemeente niet alleen. 
Dat doen we met elkaar; inwoners, ondernemers 
en instellingen. In deze peiling vragen wij uw 
mening over windmolens en zonnevelden in de 
gemeente Rijssen-Holten. De peiling staat open 
van 11 tot en met 25 februari 2021. Lees meer op 
www.rijssen-holten.nl/nieuws.

Bent u lid van het Rijssen-Holten Panel? Dan 
ontvangt u vanzelf een uitnodiging. Wilt u lid worden? 
Meld u aan via www.rijssen-holten.nl/panel. 
U ontvangt dan een link naar de vragenlijst in uw 
mailbox.

Koffiepraat met het college
Op dinsdag 23 februari zijn Veeneslagen-West en 
De Welle/Braakmanslanden-Zuid aan de beurt 
voor Koffiepraat. Door de coronamaatregelen 
kan dit nu niet in de wijken zelf plaatsvinden. 
Daarom houden de collegeleden Koffiepraat via 
de telefoon en live via Facebook en Instagram van 
19.00-20.00 uur. De inwoners van de betreffende 
wijken hebben hiervoor per post een uitnodiging 
ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.rijssen-holten.nl/koffiepraat. Wilt u weten 
wat de portefeuilles zijn van de collegeleden? 
Kijk dan op www.rijssen-holten.nl/college. 

Hulp bij belastingaangifte en 
kwijtschelding
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw 
belastingaangifte? De Thuisadministratie van 
ViaVie Welzijn kan  inwoners van Rijssen-
Holten met een minimuminkomen helpen 
met de  belastingaangifte of een aanvraag om 
kwijtschelding. Deze hulp is gratis.

Hulp nodig? Meld u dan aan bij ViaVie Welzijn.
Voor het aanmelden en met vragen belt u op 
werkdagen tussen 9.00-12.00 uur met 
(0548) 362 755. De vrijwilliger van de Thuis-
administratie maakt met u een afspraak zodra de 
coronamaatregelen het toelaten. Kijk voor meer 
informatie 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 in het kader. 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.

BESTUUR

Let op: In verband met de avondklok is de vergadering van de commissie Grondgebied 
van 18 februari aangepast. Hieronder leest u welke onderwerpen wanneer aan de 
orde komen.

COMMISSIE GRONDGEBIED OP 18 ÉN 22 FEBRUARI
De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 18 februari 2021 van 19.00 tot 
20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:
• Raadsvoorstel Duurzaamheidsvisie 2021-2024
• Opiniërend commissievoorstel Ruimtelijke zoektocht windlocaties – randvoorwaarden

De vergadering van de commissie Grondgebied wordt voortgezet op maandag 22 februari 
van 19.00 tot 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda 
staat onder andere:
•  Opiniërend commissievoorstel gewijzigde landschappelijke inpassing van het 

rood-voor-roodplan  voor het perceel Pasmansweg 8 in Holten 
•  Opiniërend commissievoorstel realiseren van een zorgboerderij op het agrarisch bedrijf 

aan de Dorperdijk 17 in Holten
• Opiniërend commissievoorstel principeverzoek wijzigen bestemming Deventerweg 51-53
•  Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Het 

Landeweerd 49-53, harmonisatie gebruiksregels’
• Raadsbrieven van het college

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op 
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. 

BEZOEKEN VAN VERGADERINGEN NU NIET MOGELIJK
Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis met 
inachtneming van de coronamaatregelen. Vanwege de 1,5-meterafstand laten wij 
momenteel geen publiek en pers toe tot de vergaderingen. Wel kunt u de vergaderingen 
online volgen via de livestream op raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

WILT U INSPREKEN?
Dit is beperkt mogelijk. Wij adviseren u uw inspreekbijdrage via mail of videoboodschap 
onder de aandacht te brengen van de raads- en commissieleden. Neem voor meer 
informatie contact op met de griffier Gert Veerman via (0548) 854 530 of 
g.veerman@rijssen-holten.nl.

Over de opiniërende commissievoorstellen die zijn geagendeerd voor 22 februari kan niet 
worden ingesproken. De reden hiervan is dat deze op een later moment opnieuw behandeld 
worden en er nog een inspraakprocedure volgt.

WILT U EEN RAADSFRACTIE SPREKEN?
Bijvoorbeeld over een plan, voorstel of agendapunt? Dan raden wij u aan een afspraak te 
maken via de fractiesecretarissen. De contactgegevens vindt u online via 
raad.rijssen-holten.nl/contact.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP
U kunt de griffie mailen via griffie@rijssen-holten.nl of bellen op (0548) 854 531. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

HOLTEN
• Aurelia 4, 7451WV, plaatsen dakkapel, 216629 (06-02-21) 1
• Citroenvlinder 26 t/m 36 en 43 t/m 53, 7451WR, meerwerk t.o.v.  5+12
 verg. nr. 204936, 206051 (04-02-21)  
• Drostenstraat 31, 7451AJ, plaatsen dakkapel, 216627 (06-02-21) 1
•  Ericaweg, naast nr. 7 (A1945), 7451JJ,  kappen bomen, 216635 (08-02-21) 5+12

1 Koninginnepage 13 t/m 27, 7451WS, meerwerk t.o.v. verg. nr. 204936, 206051 
 (04-02-21) 
•   Molenbelterweg 34, 7451JB, realiseren aanbouw en wijzigen gevelkozijnen,  5+12

206070 (03-02-21) 
• Motieweg 7, 7451JG, bouwen bijgebouw, 205569 (03-02-21) 5+12
• Valkenweg 5, 7451HN, kappen bomen, 216450 (05-02-21) 5+12*
• Vianenweg 189, 7451TK, kappen bomen, 216633 (08-02-21) 1
• Tuinstraat 2, 7451EX, brandveilig gebruik rechter deel Kulturhus, 205566  4

RIJSSEN
• Albertsdijk, nabij nr. 20, 7461BW, kappen bomen, 206129 (09-02-21) 5+12*
• Banisweg 26, 7462HZ, bouwen uitbouw, 205991 (05-02-21) 5+12
•  De Doppesmaat 8, 7462LN, plaatsen nieuwe dakkapel en erker aan  5+12

voorzijde woning, 205689 (09-02-21) 
•  Groteboersdijk ong., 7461PJ, kappen bomen en plaatsen tijdelijke 5+12

materiaalcontainer, 216230 (05-02-21) 
•  Het Mulderslag 56, 7462MC, plaatsen dakkapel, 216628 (06-02-21) 1
•  Joost van den Vondelstraat 23, 7461ZD, plaatsen overkapping, 216603 (04-02-21) 1
•  Keizersdijk/Roelf Bosmastraat, 7462JN, kappen bomen, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Morsweg 18, 7461AG, bouwen 2 overkappingen, 206113 (04-02-21) 5+12
•  Morsweg 24, 7461AG, kappen boom, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Octaanstraat 5, 7463PM, verbouwen bedrijfspand, 206109 (04-02-21) 5+12
•  Oude Morsweg, t.h.v. nr. 32, 7466PS, kappen boom, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Oude Morsweg/Noorderbosweg, 7461JZ, kappen boom, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Polhoek, t.h.v. nr. 3, 7461EX, kappen boom, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Schapendijk, t.h.v. nr. 5, 7461GN, kappen bomen, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Vennekesgaarden t.h.v. nr. 60A, 7162TM, kappen boom, 206129 (09-02-21) 5+12*
•  Weth. H.H. Korteboslaan, t.h.v. nr. 7, 7461PP, kappen boom, 206129 (21-12-20) 1
•  Welleweg 3, 7462GE, bouwen dakkapel, 216616 (05-02-21) 1
•  Witmoesdijk 30, 7461PM, wijz. op vergunning nr. 190251, 261645 (09-02-21) 1
•  Wijnand Zeeuwstraat 69, 7462DD, bouwen berging aan garage, 261625 (06-02-21) 1

SLOOPMELDINGEN

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

HOLTEN
•  Oranjestraat 38, 7451CC, verwijderen asbest, 2616638 15

RIJSSEN
•  Lentfersweg 60A, 7461EM, verwijderen asbest, 216621 15
•   Watermolen 12-20, 7461AZ, ged. slopen/ strippen  inrichting begane grond en  15

verwijderen enkele wanden, 216634 

BESTEMMINGSPLANNEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED HOLTEN, KOEWEIDEWEG 1’ C
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Koeweideweg en de Meester 
Bosweg  in Holten. Dit plan maakt planologisch 2 woningen mogelijk (7451KG).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2020007-0301 
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.BPB2020007-/
NL.IMRO.1742.BPB2020007-0301/.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘RIJSSEN CENTRUM, WIERDENSESTRAAT 44’  C
Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Wierdensestraat in Rijssen. 
Dit plan maakt planologisch een commerciële ruimte met daarboven 2 wooneenheden 
mogelijk (7461BJ).

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPRC2020002-0303 
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.BPRC2020002-/
NL.IMRO.1742.BPRC2020002-0303.

AANVRAGEN EVENEMENTEN 1

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

RIJSSEN
•  01-05-21, Wielerronde van Overijssel, gemeente Rijssen-Holten, Stichting Wielerronde 

van Overijssel, 206631 (05-02-21)

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
WIERDENSESTRAAT 44 IN RIJSSEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben hogere 
waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen, voor het voornemen van de 
herontwikkeling - bestaande uit een commerciële ruimte met daarboven 2 wooneenheden 
- aan de Wierdensestraat 44 in Rijssen (7461 BJ) (artikel 100a lid 1 Wet geluidhinder). 
Dit is nodig omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting, als 
gevolg van wegverkeerslawaai op Wierdensestraat 44 in Rijssen (7461 BJ), hoger 
is dan de voorkeurgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Tegelijkertijd ligt ook het 
ontwerpwijzigingsplan voor dit project ter inzage. De publicatie daarvan is elders in dit 
gemeentenieuws opgenomen.



MELD U AAN VOOR DE E-MAILSERVICE!
rijssen-holten.nl/overuwbuurt!
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U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken vanaf donderdag 18 februari 2021 
tot en met woensdag 31 maart 2021 inzien bij het loket Ruimte. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen 
over het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van 
Rijssen-Holten, onder vermelding van ‘zienswijze’ en de naam van het ontwerpbesluit. 
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 het loket Ruimte. In de zienswijze geeft u aan 
op welke onderdelen van het ontwerpbesluit deze betrekking heeft. Meer informatie over 
zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Alleen belanghebbenden die op tijd zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 
kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij kan worden aangetoond dat men 
redelijkerwijs niet in staat is geweest (op tijd) zienswijzen in te brengen, dan wel als het 
definitieve besluit afwijkt van het ontwerpbesluit.

Let op: U kunt pas beroep instellen tegen deze beschikking met ingang van de dag(en) 
waarop beroep kan worden ingesteld tegen het onderliggende bestemmingsplan. Zodra die 
beroepstermijn(en) start(en) wordt dat in het gemeentenieuws bekendgemaakt.
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn 
of, als gedurende die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is 
ingediend, als op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Meer informatie over beroep vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

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
•  Enterstraat, tussen Oranjestraat en Oosterhofweg (rioleringswerkzaamheden): 

op 18-02-21 en 22-02-21 
•  Molenstalweg, tussen de inrit naar het parkeerterrein van Otje van Potje en de Haarstraat  

(reconstructiewerkzaamheden): 01-03-21 t/m 02-04-21
•  Schoolstraat, tussen Markeloseweg en Lentfersweg (reconstructiewerkzaamheden):

t/m 12-03-21

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

HINDER OP NIJVERDALSEWEG IN RIJSSEN
Op 23 en 24 februari 2021 ondervindt het verkeer op de Nijverdalseweg hinder door 
rioleringswerkzaamheden die daar uitgevoerd moeten worden. Het gaat om het gedeelte 
tussen Reggesingel en Dannenberg.

PARKEERPLAATS OPLAADPUNT ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 
Er is een aanvraag binnengekomen voor het reserveren van een parkeerplaats voor een 
oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende openbare parkeerplaats (het betreft 
bestaande parkeervakken):

•  1 parkeervak aan de openbare parkeerplaats aan de Pastinaak in Rijssen ter hoogte van 
nummer 46

De aanvraag kunt u inzien bij het loket Ruimte in het gemeentehuis. Eventuele bedenkingen 
tegen het reserveren van de parkeerplaats kunt u tot en met 3 maart 2021 schriftelijk 
indienen bij burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. U kunt binnen de gestelde 
termijn ook een reactie mailen naar l.scheper@rijssen-holten.nl.

TOELICHTING

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

4 ONTWERPBESLUIT
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 18 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. 
Binnen deze termijn kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk een zienswijze 
indienen bij burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten. Uw zienswijze stuurt u naar 
postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 
Zienswijzen zijn in principe openbaar. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken bij het loket Ruimte. 

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit als u belanghebbende bent en 
op tijd uw zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of kunt aantonen dat u 
daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 

Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

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. Dit geldt niet voor besluiten 
voorzien van een *. Die besluiten treden pas in werking nadat de bezwarentermijn 
verstreken is of, als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
op dat verzoek is beslist. 

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 
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 18 februari 
2021 t/m woensdag 31 maart 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 Ruimte. 

Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.


