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Repair Café op 9 maart a.s. 
Elke maand staan de vrijwilligers van het Lopikse  
Repair Café voor je klaar. Donderdagmiddag  
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 Wagenmaker 1 (in-
gang achterzijde, aan de Mandenmaker). Vrij-
willige reparateurs staan klaar om gratis te hel-
pen 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 Lopi-
kerwaard bij aan het verkleinen van de afval-
berg. Dat is hard nodig. In Nederland gooien we 
ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna 
niets mis mee is en die na een eenvoudige re-
paratie weer prima bruikbaar zouden zijn. He-
laas zit repareren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Het Repair Café brengt daar veran-
dering in. ■

Kijk voor meer informatie op: www.lopik.nl

Vragen over WOZ-waarde?  
Kom maandag 20 maart naar  
gemeentehuis

De belastingaanslag voor gemeentelijke en wa-
terschapsbelastingen is verstuurd namens de 
gemeente. Dat betekent dat het tijd is om uw 
lokale belastingzaken te regelen.

Op maandag 20 maart kunt u van 09.00 tot 
16.00 uur terecht bij de taxateurs van Belasting-
samenwerking BghU in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Lopik. De medewerkers van 
BghU staan voor u klaar om u te helpen bij vra-
gen over uw WOZ-waarde en het doorvoeren  

 
van eventuele wijzigingen. Kom langs en regel 
uw lokale belastingzaken samen met BghU.

Gespreid betalen van lokale belastingen
Vindt u het bedrag van uw aanslag van lokale 
belastingen te hoog om in één keer te betalen? 
Dan is gespreid betalen wellicht een oplossing! 
Belastingsamenwerking BghU biedt u de moge-
lijkheid om gespreid te betalen in maximaal 
tien maandelijkse termijnen, zonder extra kos-
ten. Het enige wat u hoeft te doen, is een auto-
matische incasso aanvragen via het digitale lo-
ket Mijn BghU op de website www.bghu.nl. Het 
bedrag wordt dan maandelijks afgeschreven, 
rond de 25e van de maand. Wacht niet langer 
en maak gebruik van deze handige optie om uw 
lokale belastingen te betalen.

Meer informatie vindt u op de website van 
BghU, www.bghu.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/vaccinatielo-
caties/ of bel (030) 630 54 00. Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, zater-
dag van 9.00-17.00 uur. Zon- en feestdagen  
gesloten. ■

Het mooiste plaatje van Lopik  
In augustus verschijnt het nieuwe gemeente-
magazine. Inmiddels is het een vaste traditie 
dat we het magazine vullen met foto’s die onze 
inwoners maken.  Daarom organiseren wij dit 
jaar opnieuw de fotowedstrijd. Wilt u dat uw 
foto een jaar lang te zien is in het gemeentema-
gazine of misschien wel prijkt op de cover? Pak 
dan de camera en maak de winnende foto!

De eerste drie prijswinnende foto’s krijgen ge-
garandeerd een plek in het gemeentemagazine 
en winnen bovendien een leuke prijs. Het gaat 
er bij de fotowedstrijd om, de schoonheid van 
Lopik te laten zien in al haar facetten. Originali-
teit, fototechniek en herkenbaarheid van (de 
kernen van) Lopik zijn hierbij belangrijk. 

Hoe doet u mee?
Stuur vóór 1 mei 2023 uw foto(‘s) naar het team 
Communicatie via communicatie@lopik.nl Geef 
de foto(‘s) een naam en vermeld uw naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Let op! 
De foto moet minimaal 1Mb zijn, foto’s in een 
lage(re) kwaliteit kunnen niet meedoen. 

Prijzen 
De drie winnende foto’s worden beloond met 
een plaats in het gemeentemagazine en een 
waardebon van € 75 (1e plaats), € 50 (2e plaats)  
 

 
en € 25 (3e plaats). De allermooiste foto wordt 
bovendien de cover (voorpagina) van het 
nieuwe magazine. De winnende foto’s worden 
in juni 2023 bekendgemaakt. De winnaars krij-
gen schriftelijk bericht.

Meer informatie en voorwaarden 
Kijk voor alle informatie en de voorwaarden op 
www.lopik.nl/fotowedstrijd 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het  
team Communicatie via  
communicatie@lopik.nl of bel (0348) 55 99 55. ■

 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■
Bekendmaking verlenen onthef-
fing Straver Dorp 101A Benschop
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Lopik hebben op  

2 maart 2023 een ontheffing verleend op grond 
van artikel 10.63 Wet milieubeheer van het ver-
bod om afvalstoffen te verbranden buiten een 
inrichting. De ontheffing is verleend voor het 
verbranden van snoeihout en zieke fruitbomen, 
op de locatie Straver Dorp 101A Benschop. Het 
besluit heeft zaakkenmerk Z/23/731326.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u be-
zwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De 
bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit 
is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw be-
zwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten 
aan: Gemeente Lopik, postbus 50, 3410 CB  
Lopik. U kunt digitaal bezwaar maken via een 
formulier op de website van de gemeente Lopik.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
•  uw naam en contactgegevens;
•  de datum waarop u het bezwaar indient;
•  een beschrijving van (het onderdeel van) het 

plan waar u bezwaar tegen heeft;
•  de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
•  als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handte-

kening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als 
handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van 
kracht. Dit betekent dat de houder van het be-
sluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens 

u zwaarwegende belangen om de werking van 
het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen. Dit 
kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U 
vraagt een voorlopige voorziening aan bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Mid-
den-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlo-
pige voorziening een kopie van uw bezwaar-
schrift en een afschrift van het besluit mee. Ook 
moet u vermelden wat de reden is om de ver-
gunning te schorsen. Houd u er rekening mee 
dat u griffierecht moet betalen als u een voorlo-
pige voorziening aanvraagt.
U kunt het besluit en de bijbehorende stukken op-
vragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl  
of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk 

Z/23/731326. U kunt de stukken ook inzien bij 
de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in 
Utrecht of bij gemeente Lopik.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de 
RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 
of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het 
hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op 
de hoogte blijven van publicaties van de over-
heid over uw omgeving? Abonneert u zich dan 
via www.overheid.nl op de e-mailservice. U 
krijgt dan bericht als er een melding of besluit 
wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Vervolg zie volgende pagina >



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

Verkiezingen
Op 15 maart 2023 gaan we naar de stembus. We 
mogen dan onze stem uitbrengen voor de Provin-
ciale Staten en Waterschapsverkiezing. Als je 
stemt, stem je ook voor de democratie. En dat is 
belangrijk. Onze democratie is geen vanzelfspre-
kendheid, maar een verworvenheid die we moe-
ten koesteren. 

Stembureaus 15 maart 2023
Op 15 maart 2023 zijn in de gemeente Lopik de 
volgende stembureaus geopend voor het uitbren-
gen van uw stem:

•  Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Lopik
•  Dorpshuis De Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 in 

Lopik
•  Schep Partyservice, Batuwseweg 52 in Lopiker-

kapel
•  Verenigingsgebouw, Kerkstraat 7 in Jaarsveld
•  In ’t Witte Paard, Cabauwsekade 42 in Lopik 

(kern Cabauw)
•  Dorpshuis XXL, Oranje-Nassaustraat 31 in Ben-

schop
•  Dorp66, Dorp 66 in Polsbroek
•  *Buurthuis ’t Wilgegat, Graaf Floris IV-weg 4 in 

Lopik (kern Willige Langerak), als ‘bijzonder 
stembureau’ 
 

•  *Buurthuis De Triangel, Benedeneind Noordzijde 
468B in Benschop (kern Polsbroekerdam) als 
‘bijzonder stembureau’

*De ‘bijzondere stembureaus’ zijn beperkt ge-
opend, namelijk van 13.00 – 21.00 uur.
De andere stembureaus zijn geopend van 07.30 – 
21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
mindervaliden.

Gemeentelijk stembureau donderdag 16 maart 2023
Donderdag 16 maart 2023 is een openbare zitting 
van het Gemeentelijk Stembureau. Het gemeente-
lijk stembureau stelt de uitkomst van de verkiezing 
op gemeenteniveau vast. Hierbij worden de pro-
ces verbalen van alle stembureaus nogmaals ge-
controleerd. Wanneer een proces verbaal niet 
klopt, gaat het Gemeentelijk Stembureau direct 
over tot een hertelling. Zowel de verkiezingen van 
de Provinciale Staten als de Waterschappen wor-
den gecontroleerd. De zitting is in de Raadszaal op 
het gemeentehuis om 10:00 uur en voor iedereen 
toegankelijk.

Zie ook de gezamenlijke bijlage van de gemeenten  
IJsselstein, Montfoort en Lopik over de  
Verkiezingen in deze krant.

Vergunningen

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 
•  Dorpstraat 1C in Lopik, overkapping in achter-

tuin, 28 februari 2023.
•  M.A. Reinaldaweg 6 in Lopik, tijdelijke opslag van 

goederen in bestaande opstallen, 1 maart 2023.
•  Zuidzijdseweg 142A in Polsbroek, vergraven van 

een watergang, verbreden van een watergang en 
dempen van oppervlaktewater, 1 maart 2023.

•  Perceel LPK00-E-1108 en E-944 (achter Boven-
eind ZZ 63) in Benschop, tijdelijk verbreden inrit 
voor Gasunie project, 2 maart 2023.

•  Perceel LPK00-E-2475 (achter Lopikerweg oost 
63A) in Lopik, plaatsen Vodafone antenne-in-
stallatie, 3 maart 2023.

•  Perceel LPK00-F-1187 in (tussen Lopikerweg 
oost 93 en 95) in Lopik, aanleg aardgastrans-
portleiding, 3 maart 2023.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsver-
gunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Van Mieropstraat 25 in Lopik, nieuwbouw  

bijgebouw, 28 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  
13 april 2023.

•  Dorp 87 in Polsbroek, het kappen van 11 bomen, 
3 maart 2023. 
De beslistermijn wordt verlengd in verband met 
het niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit 

besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
17 april 2023.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere  
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Lekdijk oost 16F in Lopikerkapel, realiseren  

dakkapel in voordakvlak, 27 februari 2023.

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en  
milieu), zie *10
•  Lopikerweg oost 64 in Lopik, Burgemeester en 

wethouders van de gemeente Lopik hebben op 
19 december 2022 een melding in het kader van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen 
van Verweij’s Trucking B.V.  De melding heeft be-
trekking op het vervangen van opslagtanks, aan 
de Lopikerweg oost 64 in Lopik en heeft zaak-
kenmerk Z/22/728621.

•  Damweg 3 A t/m F in Lopik, Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lopik hebben op  
6 februari 2023 een melding in het kader van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvan-
gen van Encor B.V. De melding heeft betrekking 
op het realiseren van een gesloten bodemener-
giesysteem, aan de Damweg 3 A t/m F in Lopik 
en heeft zaakkenmerk Z/23/731279.

•  3e Industrieweg 5C te Lopik, het slopen van di-
verse onderdelen t.b.v. verbouw bedrijfspand, 
28 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-mailser-
vice. Dan krijgt u bericht als er een bekend-
making/kennisgeving wordt gepubliceerd 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 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 
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 be-
sluit en belanghebbende bent, dan kunt u 
binnen zes weken na de dag waarop het be-
sluit is verzonden schriftelijk bezwaar indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders 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. Ver-
geet 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. 
 

 
*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt een 
genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. 
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 Midden-Nederland,  
Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzie-
ningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De 
rechtbank int hiervoor 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 tele-
foonnummer (030) 702 33 00 of via info@ru-
dutrecht.nl. Informatie over de overige meldingen 
is ma. t/m vr. telefonisch te verkrijgen bij de afde-
ling Dienstverlening (0348) 55 99 55. ■
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