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Kent u iemand die een Lintje verdient?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Denk aan de vele vrijwilligers die ac-
tief zijn binnen allerlei organisaties op sociaal-
maatschappelijk gebied. Mensen die door hun 
inzet verenigingen draaiend houden en organisa-
ties toegankelijk maken voor de samenleving. 
Deze mensen komen ook in aanmerking voor een 
Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander 
met bijzondere verdiensten voor de samenleving. 
Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden 
voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. 

Kom tijdig in actie!
De behandeling van een voorstel kost veel tijd. 
Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te ko-
men. Voorstelformulieren voor Koninklijke onder-
scheidingen die tijdens de ‘Lintjesregen 2024’ 
worden uitgereikt, moeten uiterlijk 1 juli 2023 in 
het bezit van de burgemeester zijn. 
Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen met 
de gemeente Lopik of het voorstel haalbaar is en 
zo ja, over de wijze van indienen van het voorstel. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Hanriëtte Bergstra via 
tel. (0348) 55 99 93 of e-mail: 
hanriette.bergstra@lopik.nl. 
Uitgebreide informatie over alle aspecten van het 
Nederlandse decoratiestelsel kunt u vinden op 
www.lintjes.nl. ■

VACATURES
De gemeente Lopik is op zoek naar een:

Facilitair medewerker / 
(senior) Bode
36 uur per week

•   Maximaal € 3.018,- bruto p/m, functieschaal 6
• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
• Je beschikt over basis computervaardigheden of je bent bereid je hierin te ontwikkelen;
• Je bent in het bezit van een BHV-diploma of bereid om deze te halen;
• Je woont bij voorkeur in de gemeente Lopik.

Facilitair medewerker / Bode
20 uur per week

•   Maximaal € 2.731,- bruto p/m, functieschaal 4 gebaseerd op een 36-urige werkweek
•   Je beschikt over (V)MBO werk- en denkniveau;
•   Je beschikt over basis computervaardigheden of je bent bereid je hierin te ontwikkelen;
•   Je bent in het bezit van een BHV-diploma of bereid om deze te halen;
•   Je woont bij voorkeur in de gemeente Lopik.

Teamleider Breed Sociaal Loket 
(24-32 uur)

• Maximaal € 5.372,- bruto p/m, functieschaal 11
•   Minimaal een afgeronde hbo/wo- opleiding
•   3 jaar leidinggevende ervaring
•   Inhoudelijke kennis van en ervaring met het sociaal domein.
•   Lenigheid om in politiek gevoelige dossiers de juiste toon en aanpak te kiezen, zowel in 

schrift, woord en daad.  ■

Sport en cultuur voor een gezond en 
gelukkig leven
Sporten en/of deelnemen aan een culturele ac-
tiviteit heeft een positief effect op mensen. Zo 
is bewezen dat regelmatig bewegen zorgt voor 
een goede conditie, verminderde kans op  
ziekten, een sterk sociaal netwerk én groeiend 
zelfvertrouwen. Supergezond dus!

Te weinig geld?
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur vindt 
dat alle Nederlanders recht hebben op sporten 
en creatief bezig zijn. Helaas is deelnemen voor 
mensen met weinig inkomen niet vanzelf-
sprekend. Is er geen geld voor sport of een  
culturele hobby? Het Volwassenenfonds betaalt 
de contributie en/of materialen voor jouw  
activiteit.

Meedoen
Voetbal, hockey, schilderen, muziekles, crea-
tieve workshops en beeldende kunst zijn voor-
beelden van activiteiten waaraan je mee kunt 
doen met support vanuit het fonds. Klinkt goed? 
Een aanvraag bij het Volwassenenfonds wordt 
gedaan door een intermediair. Denk bijvoor-
beeld aan een schuldhulpverlener, buurtsport-
coach, maatschappelijk werker of iemand van 
de Sociale Dienst.

Hoe werkt het?
•   Stap 1 - Ga op zoek naar een intermediair van 

het Volwassenenfonds op 
   www.volwassenenfonds.nl; 
•   Stap 2 - Maak een afspraak met de intermedi-

air, ontdek of je in aanmerking komt voor sup-
port vanuit het fonds en zo ja: bespreek aan 
welke activiteit je graag wilt meedoen; 

•   Stap 3 - De intermediair doet vervolgens een 
aanvraag bij het Volwassenenfonds; 

•   Stap 4 - Na ongeveer drie weken hoor je of de 
aanvraag is goedgekeurd; 

•   Stap 5 – Yes? Meld je nu aan bij de sportclub, 
buurthuis of andere locatie waar de sport- of 
culturele activiteit plaatsvindt; 

•   Stap 6 - Het Volwassenenfonds betaalt de 
contributie en/of materiaalkosten direct aan 
de sportclub of andere aanbieder.

Tip!
Vul de Deelnemerskaart op www.volwassenen-
fonds.nl vooraf in en neem hem geprint, of on-
line op je telefoon, mee naar je afspraak met de 
intermediair. Zo kan jouw aanvraag extra snel 
gedaan worden!

Vragen?
Op de website www.volwassenenfonds.nl vind 
je meer informatie.■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl

Wij betalen de contributie en/of 
materialen voor jouw activiteit. 

Meer weten?
1.  Maak gebruik van de zoekfunctie 

op www.volwassenenfonds.nl. 
2.  Gemeente aangehaakt? Neem 

contact op met een intermediair 
bij jou in de buurt.

3.  Ontdek of je in aanmerking komt 
voor support vanuit het fonds.

4.  Regel alles met de intermediair 
van het Volwassenenfonds.

Sport en cultuur. Voor iedereen die 
wel een financieel steuntje in de 
rug kan gebruiken.  

materialen voor jouw activiteit. 

Geen geld 
voor sport of 
een culturele 
hobby? 
Het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur helpt!
  

Wij betalen de contributie en/of 

een culturele 



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•   Rolafweg Zuid 2 te Lopik, aanvraag uitgebreide 

omgevingsvergunning voor het starten van een 
theetuin en het realiseren van vier camper-
standplaatsen, 20 december 2022.

•   Meeuwenlaan 25 te Lopik, wijzigen voor gevel, 
30 januari 2023.

•   Benedeneind NZ 352B te Benschop, nieuw-
bouw woning met bijgebouw, 30 januari 2023.

•   Floris van Egmondstraat 11 te Lopik, vernieu-
wen en vergroten aanbouw, 31 januari 2023;

•   Benedeneind NZ 370 te Benschop, legalisatie 
lichtmasten, 31 januari 2023.

•   Lopikerweg oost 84 te Lopik, plaatsen zonne-
panelen op stelling, 3 februari 2023.

•   Zuidzijdseweg 106 te Polsbroek, bouwen 
melkstal, 3 februari 2023.

•   Benedeneind NZ 354A te Benschop, nieuw-
bouw woning, 3 februari 2023.

•   Cabauwsekade 84 te Lopik, vervanging be-
schoeiing, 5 februari 2023.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning, 
zie 1*
•   Perceel LPK00-E-1122, achter Dorp 162A te 

Benschop, aanpassen watergangen c.a., 
17 januari 2023.

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning, zie *2 en *3
•   Zuidzijdseweg 138 te Polsbroek, aanleggen 

bedrijfsinrit en kappen boom, 25 januari 2023.
•   Benedeneind ZZ 425 te Benschop,  uitbreiding 

en samenvoeging ligboxen- en jongveestal,  
26 januari 2023. 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•   Noorzijdseweg 189 te Polsbroek, nieuwbouw 

loods en aanpassen bestaande berging,  
31 januari 2023.

•   Lekdijk west 66A te Lopik, realiseren berging 
naast bestaande schuur, 1 februari 2023.

Buiten behandeling laten omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
•   Salmsteke II, ter hoogte van Lekdijk oost 2 te 

Lopik, kappen 9 bomen, 26 januari 2023. 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *5 en *8
•   Salmsteke I, kappen 8 bomen in de omgeving, 

25 januari 2023.

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

woning, 1 februari 2023.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure), zie *7 en *8
•   Cabauwsekade 83 te Lopik, realiseren tweede 

woning in voormalige stalgedeelte boerderij, 
26 januari 2023.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie 
*1
•   KPJ Cabauw, Tentfeest op 21, 22, 26 april 2023 

van 21.00 t/m 02.00 uur en 27 april van 12.00 
t/m 21.00 uur, 27 januari 2023.

•   KPJ Cabauw, Ontheffing schenken zwak-alco-
holische dranken bij Tentfeest 21, 22, 26 april 
2023 van 21.00 t/m 01.30 uur en 27 april van 
12.00 t/m 20.30 uur, 27 januari 2023. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 
op grond van de Wet elektronische publicaties 
alle verplichte officiële regelgeving en  
bekendmakingen/kennisgevingen op  
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich 
via deze website abonneren op een e-mailser-
vice. Dan krijgt u bericht als er een bekendma-
king/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 verzon-
den schriftelijk bezwaar indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders van Lo-
pik. 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. 

*3)
De van rechtswege verleende vergunning 
treedt na afloop van de bezwaartermijn in wer-
king, tenzij gedurende die termijn bezwaar is 
ingediend. In dat geval treedt de vergunning 
pas in werking totdat de beslissing op bezwaar 
is genomen. Met dien verstande dat als het 
bezwaar gegrond wordt verklaard, geen inwer-
kingtreding plaats vindt. 

*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. 

*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.
 

*7)
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen na publicatiedatum 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). De stukken zijn tevens te raadplegen via 
www.lopik.nl en de omgevingsvergunning met 
de activiteit bouwen via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.
Belanghebbenden die het met het besluit niet 
eens zijn en die tijdig een zienswijze tegen het 
betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben 
gebracht, alsmede belanghebbenden die aan 
kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest, kunnen vanaf een 
dag na de ter inzage legging gedurende zes 
weken schriftelijk een gemotiveerd  
 
 

beroepschrift met betrekking tot de omge-
vingsvergunning indienen bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht 
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierech-
ten. In het beroepschrift zet u in ieder geval uw 
naam en adres, de datum, de omschrijving van 
het betreffende besluit en de reden van het 
beroep. We vragen u een kopie van het besluit 
bij te voegen. 
De omgevingsvergunning treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij gedu-
rende die termijn beroep is ingesteld 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 treffen 
als er, gelet op de betrokken belangen, spoed 
bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Rechtbank Mid-
den-Nederland,  Afdeling bestuursrecht o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor 
griffierechten. ■
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