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Gemeentenieuws 10 augustus 2022

Kijk voor meer 
informatie op:
www.lopik.nl

Vacatures
Binnen onze organisatie zijn de volgende vacatures: 

• HR-adviseur
• Jeugdconsulent / POH-GGZ Jeugd 
• Startende Planoloog / Planjurist
• Integraal projectleider / Teamcoördinator Civiel, Buitenruimte en Projecten 
• Coördinerende Planoloog / Planjurist

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

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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Zuidzijdseweg 108 te Polsbroek, plaatsen 

kleine windmolen, 3 augustus 2022.
•  Dorp 264 te Benschop, nieuwbouw bed & 

breakfast, 5 augustus 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Wielsekade 32A te Lopik, realiseren twee- 

onder-éénkapper, 1 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  
6 oktober 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Perceel ten oosten van Graafdijk 2B te Lopik, 

bouwen nieuwe woning en aanleggen uitweg, 
21 juli 2022.

•  M.A.A. Schakelplein 6 te Lopik, plaatsen  
veteranenmonument, 2 augustus 2022.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 en 
*8
•  Jonglevenweg 1-3 te Polsbroek, plaatsen POP-

huisje, 2 augustus 2022.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  S. Schrader, evenement Sfeer bij Beachclub 

Klein Scheveningen te Lopikerkapel op  
6 augustus 2022 van 13:00 tot 23:00 uur,  
2 augustus 2022. ■

  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

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 
op grond van de Wet elektronische  
publicaties alle verplichte officiële regelge-
ving 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 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 besluit en 
belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit is verzon-
den 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 omschrij-
ving 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. 

*5)
Het besluit treedt de dag na afloop van de 
bezwaartermijn (ter inzage legging) in wer-
king, tenzij gedurende die 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 gedaan. 

*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 voor-
ziening 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. ■


