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Gemeentenieuws 1 februari 2023

Raadsvergadering
De openbare raadsvergadering wordt gehouden 
op dinsdag 7 februari 2023 om 20.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis in Lopik.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3.  Behandeling van door raadsleden inge-

diende vragen (art. 37a Reglement van orde)
4.  Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 

d.d. 20 december 2022 
5.  Vaststelling bestemmingsplan gasleiding 

Hoornaar-Reijerskop (Lopik)
6. Planning & Control-cyclus 2023
7. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne
8.  Eerste herziening bestemmingsplan  

Landelijk gebied
9. Ingekomen stukken
10. Sluiting

Raadplegen stukken
De stukken zijn in te zien op 
www.lopik.nl/gemeenteraad 

Inspraakreacties
Belangstellenden kunnen in de raadsvergade-
ring voorafgaand aan de behandeling van een 
agendapunt hun mening kenbaar maken. Het 
woord kan niet gevoerd worden:
•  over de besluitenlijst van de vorige vergade-

ring;
•  over een besluit van het gemeentebestuur 

waarover een bezwaar- of beroepsprocedure 
loopt of is gevoerd; 

•  over benoemingen, keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen;

•  indien een klacht ex artikel 9:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kan of kon worden 
ingediend.

Raadsbesluiten
Binnen één week na de raadsvergadering wor-
den de besluiten die zijn genomen door de raad 
gepubliceerd op www.lopik.nl/gemeenteraad

De vergadering is te volgen via 
www.lopik.nl/livevergadering ■

Echtpaar Groothedde uit Jaarsveld 
Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 27 januari 2023 mocht burge-
meester Laurens de Graaf namens Zijne Majesteit 
de Koning Koninklijke onderscheidingen uitreiken 
aan het echtpaar Groothedde uit Jaarsveld. Hij 
reikte de onderscheidingen uit tijdens een 
vrijwilligers avond in het Verenigingsgebouw in 

Jaarsveld. Beide gedecoreerden zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten 
op het terrein van kringloopeconomie, buurt-
cohesie en sport.

Van harte gefeliciteerd! ■

VACATURE
De gemeente Lopik is op zoek naar een:

Teamleider Ruimte
 32-36 uur per week

Wat ga je doen?
Jij bent dé verbinder op de onderdelen Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid & 
Energie, Economie en Vergunningverlening, Veiligheid, Toezicht & Handhaving. 

Wat vragen wij?
Jij bent initiatiefrijk, positief ingesteld, neemt de leiding door jezelf te zijn en je hebt een eigen 
visie op verbinding en kracht en je durft voor je team te gaan staan.
Hoewel wij jouw persoonlijkheid het meest belangrijk vinden, heeft het onze voorkeur als je in 
het bezit bent van een HBO/WO opleiding en/of ervaring hebt op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling bij een gemeentelijke organisatie.

Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke functie in een uitdagende werkomgeving, waarbij we trots zijn op de  
resultaten die we met elkaar behalen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en  
ervaring, maximaal € 5.372,- bruto per maand, functieschaal 11, gebaseerd op een 36-urige 
werkweek (peildatum 1 april 2022 CAO Gemeenten).

Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacaturetekst. ■

Energiecafé 
Duurzaam 
Lopikerwaard 
donderdag 
2 februari a.s. 

Repair Café op 2 februari a.s. 
Ook voor kledingreparaties en verstelwerk 
Elke maand staan de vrijwilligers van het  
Lopikse Repair Café voor je klaar. Donderdag-
middag 2 februari a.s. is er weer gelegenheid 
om met te repareren spullen het Repair Café te 
bezoeken. Tussen 14.00 en 17.00 uur kun je  
terecht in de Jan Bunnikschool, aan de Wagen-
maker 1 (ingang achterzijde, aan de Manden-
maker). Vrijwillige reparateurs staan klaar om 
gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. 

Ook kledingreparateurs staan weer klaar
Het Lopikse Repair Café heeft twee enthousi-
aste naaisters die beschikbaar zijn voor aller-
hande kledingreparaties en verstelwerk. 

Computers 
Ook bestaat de mogelijkheid om een laptop of 
pc die erg traag is geworden of malware aan 
boord heeft voor reparatie aan te bieden. In het 
Repair Café wordt geprobeerd veel zaken die 
het hebben begeven weer nieuw leven in te 
blazen. En doorgaans met succes. 

Weggooien? Mooi niet!
Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, speel-

goed, servies... alles wat het niet meer doet, is 
welkom. Weggooien? Mooi niet! De reparateurs 
in het Repair Café weten bijna altijd raad. Door 
repareren te promoten draagt Duurzaam  
Lopikerwaard bij aan het verkleinen van de af-
valberg. Dat is hard nodig. In Nederland gooien 
we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna 
niets mis mee is en die na een eenvoudige  
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. 
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Het Repair Café brengt daar ver-
andering in. ■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl



 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Vrijheidslaan 4 te Lopik, het plaatsen van 

een dakkapel, 19 januari 2023;
•  Oranje-Nassaustraat 10 te Benschop, tijde-

lijke opslagloods i.v.m. nieuwbouw loods 7B, 
20 januari 2023;

•  Benedeneind ZZ 269 te Benschop, tijdelijke 
woonunit i.v.m. splitsing/verbouwing be-
drijfswoning, 23 januari 2023;

•  Graafdijk 65 te Lopik, nieuwbouw bijgebouw 
op plaats bestaand bijgebouw, 23 januari 
2023;

•  Boveneind ZZ 43 te Benschop, het vervangen 
van een bestaand gebouw, 23 januari 2023;

•  Boveneind NZ 42A te Benschop, bouwen van 
een nieuwe woning, 24 januari 2023. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Benedeneind NZ 352B te Benschop, bouw 

van een bijbehorend bouwwerk, 23 januari 
2023. De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met het niet tijdig gereed zijn van de 
toets. Door dit besluit wordt de nieuwe uiter-
ste beslisdatum 6 maart 2023.

•  Salmsteke II, ter hoogte van Lekdijk oost 2 
te Lopik, het kappen van 9 bomen, 25 januari 
2023. De beslistermijn wordt verlengd in ver-

band met het niet tijdig gereed zijn van de 
toets. Door dit besluit wordt de nieuwe uiter-
ste beslisdatum 8 maart 2023.

•  Dorp 87 te Polsbroek, nieuwbouw van een 
woning, 26 januari 2023. De beslistermijn 
wordt verlengd in verband met het niet tijdig 
gereed zijn van de toets. Door dit besluit 
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
13 maart 2023.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 
en *8
•  Lopikerweg west 87A te Lopik, realiseren 

zorgwoning, 25 januari 2023.

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  M.A. Reinaldaweg 2 te Lopik, burgemeester 

en wethouders van de gemeente Lopik  
hebben op 9 januari 2023 een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieube-
heer ontvangen van Stedin Netbeheer B.V. te  
Rotterdam. De melding heeft betrekking op 
het vervangen van een gas distributiestation 
aan de M.A. Reinaldaweg 2 in Lopik en heeft 
zaak kenmerk Z/23/729662. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 
op grond van de Wet elektronische publicaties 
alle verplichte officiële regelgeving en bekend-
makingen/kennisgevingen op  
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich 
via deze website abonneren op een  
e-mailservice. Dan krijgt u bericht als er een 
bekendmaking/kennisgeving wordt  
gepubliceerd in uw buurt. 
Meer informatie over het bekendmaken van 
officiële gemeentelijke regelgeving en bekend-
makingen/kennisgevingen vindt u op onze 
website www.lopik.nl onder de knop Ge-
meente > Bekendmaking, regelgeving en 
rechtsbescherming

Omgevingsloket: 
Voor vragen over de omgevingsvergunning 
kunt u bellen naar (0348) 55 99 66 (ma. en 
woe. 09.00 tot 12.30 uur) of mailen naar 
wabo@lopik.nl. Ook is informatie te vinden op 
www.omgevingsloket.nl.

*1)
De ingediende aanvragen zijn alleen ter infor-
matie en liggen niet ter inzage. Indien voor een 
omgevingsvergunning een uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, dan 
wordt deze aanvraag nog een keer apart gepu-
bliceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om 
gedurende de ter inzage termijn zienswijzen in 
te dienen. Informatie over de aanvragen is ma. 
en woe. van 09.00 tot 12.30 uur telefonisch te 
verkrijgen (0348) 55 99 55.

*2)
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ge-
durende zes weken na verzenddatum op af-
spraak ter inzage bij de afdeling Dienstverle-
ning. Voor een afspraak kunt u bellen naar 
(0348) 55 99 55 (ma. en woe. 09.00 tot 12.30 
uur).
Indien u het niet eens bent met het besluit en 
belanghebbende bent, dan kunt u binnen  
 
 

 
zes weken na de dag waarop het besluit is ver-
zonden schriftelijk bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval 
uw naam en adres, de datum, de omschrijving 
van het betreffende besluit en de reden van 
het bezwaar. We vragen u een kopie van het 
besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaar-
schrift te ondertekenen. 

*5)
Het besluit treedt de dag na afloop van de be-
zwaartermijn (ter inzage legging) in werking, 
tenzij gedurende die termijn bezwaar is inge-
diend én een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan.

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt een 
genomen besluit voorlopig ongedaan ge-
maakt. De rechter kan deze voorziening treffen 
als er, gelet op de betrokken belangen, spoed  
 
 

 
bij is. Het verzoek om voorlopige  
voorziening moet worden gericht aan de Recht-
bank Midden-Nederland,  Afdeling bestuurs-
recht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hier-
voor griffierechten.

*10) 
De geaccepteerde melding is ter informatie en 
ligt niet ter inzage. Informatie over een milieu-
melding is, onder vermelding van het zaakken-
merk, te verkrijgen bij de RUD Utrecht, via  
telefoonnummer (030) 702 33 00 of via  
info@rudutrecht.nl. Informatie over de overige 
meldingen is ma. t/m vr. telefonisch te verkrij-
gen bij de afdeling Dienstverlening  
(0348) 55 99 55. ■
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Nationale Voorleesdagen 2023 is van start gegaan
Afgelopen donderdag 26 januari jl. waren  
burgemeester Laurens de Graaf en wethouder 
Gerrit Spelt in de bibliotheek aanwezig om  
kinderen van Spot4kids, De Nieuwe Wiel en de 
Regenboogschool voor te lezen. Donderdag  
2 februari a.s. komt wethouder Jan Vente voor-
lezen aan de kinderen van de Jan Bunnik en De 
Nieuwe Wiel. 

Het college van burgemeester en wethouders 
vindt (voor)lezen belangrijk en wil ook aange-
ven hoe leuk en leerzaam het is.  

Belang van voorlezen
Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang 
van dagelijks voorlezen aan kinderen is  
inmiddels bij ons allemaal bekend. Naast het 
bevorderen van leesplezier, helpt het bij de 
ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van 
de woordenschat. Door veel voor te lezen wek je 
interesse in geschreven taal en bereid je je kind 
voor op het toekomstige leren lezen. Dat ver-
taalt zich uiteindelijk in betere leerprestaties 
op school. ■

Burgemeester Laurens de Graaf leest voor Wethouder Gerrit Spelt leest voor 


