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Gemeentenieuws 7 september 2022

 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■
Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopikerweg west 83 te Lopik, het vervangen 

van een schuur/berging, 1 september 2022;
•  Benedeneind NZ 354A te Benschop, tijdelijke 

woonvergunning voor tiny house, later te ge-
bruiken als B&B, 1 september 2022;

•  Cabauwsekade 45 te Cabauw, het vervangen 
van het dak en plaatsen van dakkapellen, 1 sep-
tember 2022;

•  Copenweg 7, perceel LPK00/G/2033 te Lopik, 
het realiseren van een in-/uitrit, 1 september 
2022;

•  Lekdijk west 32 te Lopik, de bouw van een 
stapmolen voor paarden, 2 september 2022. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Theo Kleverstraat 10 te Benschop, het plaat-

sen van twee dakkapellen, 29 augustus 2022. 
De beslistermijn wordt verlengd in verband met 
het niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit 
besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 13 
oktober 2022; 

•  Lopikerweg oost 17A te Lopik, het realiseren 
van een overkapping over bestaande was-
plaats, 29 augustus 2022. De beslistermijn 
wordt verlengd in verband met het niet tijdig 
gereed zijn van de toets. Door dit besluit wordt 
de nieuwe uiterste beslisdatum 19 oktober 
2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Lopikerweg oost 123D te Lopik, het verhogen 

van de kap van de schuur, 26 augustus 2022;
•  de Weide 44 te Lopik, het plaatsen van een 

dakopbouw, 29 augustus 2022;
•  Jeroen Boschlaan 13 te Lopik, het plaatsen van 

een dakkapel op het achterdakvlak, 29 augus-
tus 2022;

•  Perceel ten oosten van Graafdijk 2A, 
LPK00/F/1636 te Lopik, het bouwen van een 
nieuwe woning, 31 augustus 2022;

•  Perceel ten oosten van Graafdijk 2B, 
LPK00/F/1563 te Lopik, het oprichten van een 
woning met berging, 31 augustus 2022;

•  Zuidzijdseweg 194 te Polsbroek, verbouwing 
van een bijgebouw tot woning, 1 september 
2022. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  de Weide 33 te Lopik, burgemeester en wet-

houders van de gemeente Lopik hebben op 13 
juli 2022 een melding in het kader van het Be-
sluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen 
van Rebra/Ecensy B.V. te Amsterdam. De mel-
ding heeft betrekking op het realiseren van een 
gesloten bodemenergiesysteem, aan de Weide 
33 in Lopik en heeft zaakkenmerk Z/22/723116.

•  De Lansing 22 te Benschop, burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lopik hebben op 
19 juli 2022 een melding in het kader van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvan-
gen van Rebra/Ecensy B.V. te Amsterdam. De 
melding heeft betrekking op het realiseren van 
een gesloten bodemenergiesysteem, op de lo-
catie De Lansing 22 in Benschop en heeft zaak-
kenmerk Z/22/723306. 

  GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik
Postbus 50, 3410 CB Lopik
Tel. (0348) 55 99 55
op werkdagen van 9:00 - 12:30 uur.
gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl
http://twitter.com@GemLopik

BREED SOCIAAL LOKET
Maak een afspraak. Tel (0348) 55 99 55,  
op werkdagen van 9:00 - 12:30 uur.   
of e-mail bsl@lopik.nl

BURGERZAKEN 
Maak een afspraak via www.lopik.nl

MELDPUNT
Tel. (0348) - 55 99 55
op werkdagen van 9:00 - 12:30 uur
meldpunt@lopik.nl

POLITIE (UTRECHT)
Steunpunt in gemeentehuis Lopik
Tel. 0900 – 8844, Fax 030 - 686 93 50
E-mail: wijkagent-lopik.de-copen@politie.nl en 
Instagram: wijkagent_Lopik

REINIGINGSDIENST
M.A. Reinaldaweg 19-21, 3411 MB Lopik
telefonisch: ma t/m vrij van 9:00 - 12:30 uur  
(0348) 55 99 55.  
Na 12.30 uur via de calamiteitendienst 06 – 15 03 79 84. 
riolering: ma t/m vrij van 9:00 - 12:30 uur 
(0348) 55 99 55. Na 12:30 uur via de riooldienst 
06 – 53 67 32 75 
Werf geopend: ma, wo, vrij 08.30 – 16.00 uur | 
zat 08.30 – 12.30 uur

Afscheidsreceptie badmeester Ben  
Hij heeft zijn leven lang hard gewerkt (om precies 
te zijn 44 jaar) en nu wordt de club van gepensio-
neerden door hem versterkt. Ben Oskam gaat het 
rustiger aan doen en genieten van zijn welver-
diende pensioen! 

Wij nodigen u (je) daarom uit voor een afscheids-
receptie op zaterdag 17 september a.s.. Onder 
het genot van een hapje en een drankje kan dan 
afscheid worden genomen van Ben tussen 13.00 
- 16.00 uur in zwembad Lobeke. Dit is tevens ook 
de laatste dag dat het zwembad geopend is dit 
seizoen, dus kom gezellig een laatste duik  
nemen. Tot dan! ■

Open Monumentendag 2022
Rondleidingen Dijkhuis Jaarsveld

Bij de rondleiding bezoekt u exposities, de om-
geving van het dijkhuiscomplex en de grote ver-
gaderzaal met de dijkgravenkamer in het Dijk-
huis. U krijgt een beeld van het leven en werk 
van dijklegersoldaten, adellijke dijkgraven en 
hoogheemraden uit vroeger tijden. Een rondlei-
ding is gratis en duurt ca. 45 minuten tot ander-
half uur, afhankelijk van uw eigen wensen en 
voorkeuren. 

Er zijn 2 rondleidingen; u kunt zich inschrijven 
voor een rondleiding om 12.30 uur of een rond-
leiding om 14.00 uur.

U bent zaterdag 10 september a.s. tijdens Open 
Monumentendag 2022 ook welkom in de tuinen 
van Huis te Jaarsveld. 

Aanmelden
Voor de rondleidingen in het Dijkhuis kunt u 
zich aanmelden bij dienyscheffer@outlook.com  
Geeft u bij de rondleiding door het Dijkhuis aan 
welk tijdstip uw voorkeur heeft. U kunt zich via 
dit e-mailadres ook aanmelden voor de rondlei-
dingen en/of vertelrondes bij Huis te Jaarsveld. 

Locaties
•  Bezoekadres Huis te Jaarsveld: S.L. van Alte-

renlaan 27 in Jaarsveld. Toegang tot de tuinen 
via het kerkhek, schuin tegenover de Kerk-
straat. Parkeren op het weiland tegenover Huis 
te Jaarsveld.

•  Dijkhuis: Lekdijk Oost 12, 3413 MS Jaarsveld. ■

Subsidie aanvragen? 
Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.
Verenigingen en organisaties die in 2023 in aan-
merking willen komen voor subsidie hebben nog 
tot 1 oktober 2022 de tijd om een subsidieaan-
vraag in te dienen. Ook het aanvragen van een 
subsidie voor sportactiviteiten voor jeugd ver-
loopt via de gemeente Lopik.

Kijk voor meer informatie en de aanvraagformu-
lieren op www.lopik.nl > Zorg en inkomen > 
Subsidie > Subsidie aanvragen.

Voor vragen over subsidiëring kunt u contact  
opnemen met Emmi Borsboom, bereikbaar  
via telefoonnummer 0348 - 55 99 55 of via  
gemeente@lopik.nl ■

Regeling tegemoetkoming zorgkosten 
bij chronische ziekte of handicap
Sommige mensen moeten extra geld uitgeven 
omdat ze een chronische ziekte of een handicap 
hebben. Denk aan extra reiskosten, een duurder 
dieet op voorschrift van een arts, hulpmiddelen 
of extra uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financi-
ele bijdrage aanbieden om inwoners te helpen 
met hun extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de 
gemeente de Regeling Tegemoetkoming Zorg-
kosten gemeente Lopik 2022 vastgesteld.
Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een te-
gemoetkoming van € 400,- aanvragen als ze aan 
de volgende voorwaarden voldoen:

zij wonen in de gemeente Lopik;
zij of hun minderjarige kind (die ook in de ge-
meente Lopik woont) hebben een chronische 
ziekte of handicap; het (gezamenlijk) inkomen in 
2021 niet hoger was dan 120 procent van de bij-
standsnorm die voor hen van toepassing is.

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen kun-
nen een aanvraagformulier downloaden via de 
website van Werk en Inkomen Lekstroom  

(www.wil-lekstroom.nl > Voor u > Extra’s bij 
een laag inkomen > Extra’s Lopik).

Op de website van WIL en de gemeente vindt u 
meer informatie over de regeling. Inwoners die in 
2021 een tegemoetkoming hebben ontvangen, 
hoeven in 2022 niet opnieuw een aanvraag te 
doen. Zij krijgen de tegemoetkoming dit jaar au-
tomatisch uitgekeerd. Hierover ontvangen zij 
een brief van de gemeente.

Nieuwe aanvragen moeten met de benodigde 
bijlagen vóór 1 november 2022 zijn ingediend. ■

Vervolg zie volgende pagina >



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

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 in-
formatie en liggen niet ter inzage. Indien 

voor een omgevingsvergunning een uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, dan wordt deze aanvraag nog een 
keer apart gepubliceerd, waarbij de moge-
lijkheid 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 
gedurende zes weken na verzenddatum op 
afspraak ter inzage bij de afdeling Dienstver-
lening. 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 
verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en wethou-
ders 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 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 
gedaan. 

*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 ge-
daan. 

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt 
een genomen besluit voorlopig ongedaan 
gemaakt. De rechter kan deze voorziening 
treffen als er, gelet op de betrokken belan-
gen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de 
Rechtbank Midden-Nederland,  Afdeling be-
stuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen,  
 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De recht-
bank int hiervoor griffierechten.

*9)
De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen 
gedurende zes weken na publicatiedatum 
op afspraak ter inzage bij de afdeling Dienst-
verlening. Voor een afspraak kunt u bellen 
naar (0348) 55 99 55 (ma. en woe. 09.00 tot 
12.30 uur). 
Gedurende de termijn van 6 weken kunnen 
belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar 
voren brengen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 50, 
3410 CB Lopik.

*10) 
De geaccepteerde melding is ter informatie 
en ligt niet ter inzage. Informatie over een 
milieumelding 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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Gemeentenieuws 7 september 2022

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  R.J.A. van Vianen, Watertorentrek aan de Dam-

weg 3 te Polsbroekerdam op 3 september 
2022, 22 augustus 2022;

•  J.M. van Zuilen, Pluspop op de Cabauwsekade 
42 te Cabauw op 9, 10 en 11 september 2022, 
22 augustus 2022;

•  J. Ruitenbeek, feestweekend Lopik op het Ko-
ning Willem-Alexanderplein te Lopik op 23 en 
24 september 2022, 22 augustus 2022. 

Ontwerp besluit Drank- en Horecavergunning, 
zie *9 
•  R.J.A. van Vianen, ontheffing alcoholwet bij Wa-

tertorentrek aan de Damweg 3 te Polsbroeker-
dam op 3 september 2022; 22 augustus 2022;

•  J.M. van Zuilen, ontheffing alcoholwet bij Plus-
pop op de Cabauwsekade te Cabauw op 9, 10 
en 11 september 2022, 22 augustus 2022;

•  Startistic Entertainment, ontheffing alcohol-
wet bij feestweekend Lopik op het Koning Wil-
lem-Alexanderplein te Lopik op 23 en  
24 september 2022; 22 augustus 2022.  ■

< Vervolg van vorige pagina 


