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Gemeentenieuws 1 maart 2023

Raadsvergadering
De openbare raadsvergadering wordt gehouden 
op dinsdag 7 maart 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. 7 februari 2023 
5.  Zwembad Lobeke: gratis abonnement in 

2023 voor inwoners t/m 12 jaar
6.  Bijdrage voor Inspiratietuin Jacobuskerk  

Cabauw
7. Vaststellen Regioplan U16 Beschermd Wonen
8.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Werk 

en Inkomen Lekstroom
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 ■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl

VACATURE
De gemeente Lopik is op zoek naar een: 

Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA)
32 tot 36 uur per week

Een BOA met persoonlijkheid die meehelpt om de leefbaarheid en veiligheid van onze  
gemeente te vergroten. Je bent dé gemeentelijke vertegenwoordiger op straat, zichtbaar en 
herkenbaar; een streetwise veldwachter nieuwe stijl. Jou maken ze niets wijs! Je gaat graag het 
gesprek aan, maar als het moet treed je handhavend op en pak je door. Door jouw impact blijft 
onze gemeente leefbaar, veilig en fijn! 

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

Enquête M.A. Reinaldaweg/
Lopikerweg Oost 

De provincie Utrecht en de gemeente Lopik wer-
ken samen bij het maken van hun verkeersplan-
nen en willen graag weten hoe inwoners en 
weggebruikers de verkeerssituatie ervaren op 
de M.A. Reinaldaweg (N210), de Lopikerweg 
Oost en de kruising van deze wegen.

Daarom hebben de provincie en de gemeente 
samen een enquête gemaakt.

Door de enquête in te vullen, kunt u aangeven 
wat uw ideeën en wensen zijn voor verbeterin-
gen.
De enquête kunt u vinden op www.n210-lopik.nl

Invullen kan tot en met vrijdag 17 maart 2023.

De resultaten van de enquête kunt u vanaf april 
2023 terugzien op de websites van de provincie 
Utrecht en de gemeente Lopik. De resultaten 
gebruiken we bij het onderzoek naar mogelijke 
wegaanpassingen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar 
n210@provincie-utrecht.nl ■

Vaccinatielocatie in Dorpshuis  
De Schouw gaat sluiten  

De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft in de strijd 
tegen het coronavirus een grote capaciteit aan 
vaccinatie- en testlocaties opgebouwd. Het 
aantal bezoekers op de test- en vaccinatieloca-
ties loopt terug. Het ministerie van VWS heeft 
bij GGDrU de verantwoordelijkheid gelegd om 

een kleiner aantal coronalocaties open te hou-
den tot medio 2023. Daarom heeft de GGDrU 
besloten de locatie in Dorpshuis De Schouw te 
sluiten per 1 april a.s..

Op maandag 13 maart en maandag 27 maart 
a.s. kunt u nog terecht voor het halen van een 
vaccinatie. U bent dan van harte welkom tussen 
10.00 en 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie over coronalocaties op 
www.ggdru.nl/thema/corona/vaccinatielocaties/ 
of bel (030) 630 54 00. Bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 8.00-17.00 uur, zaterdag van 9.00-
17.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten. ■

Repair Café op 9 maart a.s. 
Ook voor kledingreparaties en verstelwerk 
Elke maand staan de vrijwilligers van het  
Lopikse Repair Café voor je klaar. Donderdag-
middag 9 maart 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  
allerhande 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 
verandering in. ■

Energiecafé Duurzaam Lopikerwaard 
in De Schouw 

Op donderdag 2 maart a.s. is er weer een Ener-
giecafé in De Schouw in Lopik-dorp. Het Ener-
giecafé is voorlopig elke 1e donderdag van de 
maand van 18.30 – 20.00 uur geopend. Je kunt 
er terecht met vragen over energie en energie-
besparing, informatie over duurzame (wind- en 
zonne-)energie, warmtescans, sedumdaken en 
regentonnen (kortingsacties) en er zijn gratis 
energiebesparende materialen verkrijgbaar. ■



 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■
Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Dorp 101A te Benschop, omgevingsvergun-

ning voor gedoogde mantelzorgwoning,  
25 februari 2023.

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Perceel naast Lopikerweg oost 91C te Lopik, 

aanleg aardgastransportleiding Hoornaar – 
Reijerscop, 23 februari 2023. De beslistermijn 
wordt verlengd in verband met het niet tijdig 
gereed zijn van de toets. Door dit besluit 
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 10 april 
2023.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Rectificatie: Benedeneind NZ 352B te Ben-

schop, het oprichten van een toekomstig ver-
gunning vrije schuur (i.p.v. het oprichten van 
een tijdelijke woonunit) , 9 februari 2023;

•  Dorp 264 te Benschop, het realiseren van en-
kele ruimtes ten behoeve van recreatief nacht-
verblijf in een bestaande kapschuur, 
22 februari 2023;

•  Dorp 215 te Benschop, het vergroten van een 
rundveestal en het bouwen van een loods,  
23 februari 2023. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Graafdijk 16 te Lopik, het slopen van enkele 

schuren, 21 februari 2023;

•  Copenweg 57 te Lopik, burgemeester en wet-
houders van de gemeente Lopik hebben op  
23 januari 2023 een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvan-
gen van De Heer land en water B.V. te Lopik. 
De melding heeft betrekking op het oprichten 
van een aannemingsbedrijf actief in groen-
voorzieningen en baggerwerkzaamheden aan 
de Copenweg 57 in Lopik en heeft zaakken-
merk Z/23/730298; 

•  Boveneind ZZ 43 te Benschop, burgemeester 
en wethouders van de gemeente Lopik heb-
ben op 23 januari 2023 een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieube-
heer ontvangen van Springhoeve V.O.F.. De 
melding heeft betrekking op de realisatie van 
een schuur aan de Boveneind ZZ 43 in Ben-
schop en heeft zaakkenmerk Z/23/730302.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie 
*1
•  M. Bakker, weilandfeest op 17 juni van 16:00 

uur tot 18 juni 2023 02:00 uur op een perceel 
langs de M.A. Reinaldaweg in Benschop,  
20 februari 2023.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  ESH Media, het plaatsen van 9 Driehoeks bor-

den voor de PvdA vanwege de Provinciale 
Staten verkiezingen, in elke kern één,  
15 februari 2023;

•  KNVVL, verklaring van geen bezwaar voor het 
incidenteel (ongeveer 1x per week) opstijgen 
in 2023 en 2024 met een heteluchtballon in 
de gemeente Lopik vanaf recreatiegebied 
Salmsteke, 20 februari 2023. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 
op grond van de Wet elektronische publica-
ties alle verplichte officiële regelgeving en 
bekendmakingen/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 gepubli-
ceerd in uw buurt. 
Meer informatie over het bekendmaken van 
officiële gemeentelijke regelgeving en be-
kendmakingen/kennisgevingen vindt u op 
onze website www.lopik.nl onder de knop 
Gemeente > 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 
voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
dan wordt deze aanvraag nog een keer apart 
gepubliceerd, waarbij de mogelijkheid be-
staat 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 ge-
val uw naam en adres, de datum, de om-
schrijving van het betreffende besluit en de 
reden van het bezwaar. We vragen u een  
kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet 
niet het bezwaarschrift te ondertekenen. 

*4)
Het besluit treedt de dag na bekendmaking 
(verzending) in werking, tenzij gedurende de 
ter inzage termijn bezwaar is ingediend én 
een verzoek om voorlopige voorziening is ge-
daan. 

*6)
Het besluit treedt na bekendmaking (verzen-
ding) in werking, tenzij gedurende de ter in-
zage termijn bezwaar is ingediend én een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. 

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt 
een genomen besluit voorlopig ongedaan ge-
maakt. De rechter kan deze voorziening tref-
fen als er, gelet op de betrokken belangen, 
spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voor-
ziening moet worden gericht aan de Recht-
bank Midden-Nederland,  Afdeling bestuurs-
recht o.v.v. voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De recht-
bank int hiervoor griffierechten.

*10) 
De geaccepteerde melding is ter informatie 
en ligt niet ter inzage. Informatie over een mi-
lieumelding is, onder vermelding van het 
zaakkenmerk, 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 verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening 
(0348) 55 99 55. ■
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Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan gemeente Lopik
Commissaris van de Koning in de provincie 
Utrecht, de heer Hans Oosters, bracht donder-
dag 23 februari jl. een werkbezoek aan de  
gemeente Lopik. Hij sprak met burgemeester 
Laurens de Graaf en met het college van burge-
meester en wethouders. Ook werd een bezoek 
gebracht aan het tijdelijke thuis voor  

ontheemde Oekraïners in voormalige basis-
school De Zomergaard en aan DagbesTheeDing, 
een dagbestedingslocatie en theetuin in Ben-
schop. Het bezoek werd afgesloten met een in-
formeel samenzijn in aanwezigheid van de initi-
atiefnemers van DagbesTheeDing, het comité 
Lopik-Oekraïne en leden van de gemeenteraad. 
■


