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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 15, 2022

Sanering speelveld Bloemstraat Rijssen
Vanaf dinsdag 19 april 2022 gaat aannemer 
Hoogeboom Raalte het speelveld aan de Bloemstraat 
in Rijssen saneren. Uit bodemonderzoek is gebleken 
dat er asbesthoudend materiaal en zware metalen 
in de bodem aanwezig zijn. Omdat deze zich onder 
de graszoden bevinden, is er geen direct gevaar voor 
de gezondheid. Vanwege de sanering wordt een 
deel van het speelveld afgesloten met hekken. De 
werkzaamheden duren naar verwachting 2 weken.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Projectbureau BAS via telefoonnummer 
(0547) 85 85 85. U kunt ook een mail sturen naar 
bas@hofvantwente.nl.

Activiteiten en diensten voor 
Oekraïense vluchtelingen
In Rijssen-Holten worden meerdere activiteiten 
georganiseerd en diensten aangeboden die 
interessant kunnen zijn voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Zo kunnen zij de Nederlandse taal 
oefenen bij het Taalcafé of de Bibliotheek en zijn 
jongeren van harte welkom bij Pand 11 in Rijssen 
en Hole 10 in Holten. Ook kunnen de vluchtelingen 
elkaar en anderen ontmoeten tijdens koffie-
ochtenden in Holten en in Rijssen.

Informatie in het Nederlands en het Oekraïens over 
deze activiteiten en diensten vindt u op de website 
van ViaVie Welzijn: www.viaviewelzijn.nl. Deze 
pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Paspoort of ID-kaart aanvragen
Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen? Maak dan 
eenvoudig online een afspraak via afspraken.rijssen-
holten.nl. U kunt dan meteen zien wanneer u langs 
kunt komen. Wilt u dit doen op een donderdagavond 
in het gemeentehuis of in het Kulturhus in Holten? 
Plan dan op tijd een afspraak, want de donderdag-
avond is populair.

Uw aangevraagde reisdocument ligt na 5 werkdagen 
voor u klaar bij de receptie in het gemeentehuis of bij 
de balie in het Kulturhus. Meer informatie over het 
aanvragen van een reisdocument vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/reisdocumenten.

Publicatiedatum 
13 april 2022

Aanvragen bloemenmengsel voor 
akkerranden, bermen en gazons

De gemeente Rijssen-Holten roept inwoners op om mee te helpen met het verhogen van 
de biodiversiteit in onze gemeente. Daarom kunnen inwoners dit jaar een bloemenmengsel 
aanvragen voor akkerranden, bermen en gazons.

Via het digitale formulier op www.rijssen-holten.nl/akkerranden kunt u een aanvraag indienen voor het inzaaien van een 
bloemenmengsel langs uw akkerrand. Ook staan we open voor suggesties voor het inzaaien van een gazon binnen de 
bebouwde kom. Bewoners binnen de bebouwde kom kunnen op 20 en 21 april een zakje met bloemenzaad ophalen voor de 
eigen tuin bij de gemeentewerf in Rijssen. Dit kan tussen 08:30-12:00 uur en 13.00-17:00 uur, zolang de voorraad strekt.

Hoe werkt het?
U kunt uw aanvraag of suggestie doorgeven tot 19 april. Aan deze actie zijn geen kosten verbonden. Geef bij de aanvraag 
akkerranden een beschrijving van de locatie, de totale oppervlakte in m² en voeg een schets, tekening of foto toe. De gemeente 
beoordeelt bij alle aanvragen en suggesties of de locatie geschikt is.

De gemeente verzorgt het inzaaien van de akkerranden
De gemeente maakt de grond klaar en zaait het mengsel machinaal in. Dit gebeurt in samenwerking met Greun Hoolt'n. Het soort 
bloemenmengsel dat we hiervoor gebruiken is afhankelijk van de locatie die u doorgeeft. Het inzaaien volgt half april tot begin mei. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het inzaaien van akkerranden of de bloemmengsels die beschikbaar zijn? Kijk dan op 
www.rijssen-holten.nl/akkerranden.


