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Gemeentenieuws 14 september 2022

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

  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 pre-
cies te zijn 44 jaar) en nu wordt de club van ge-
pensioneerden door hem versterkt. Ben Oskam 
gaat het rustiger aan doen en genieten van zijn 
welverdiende pensioen! 

Wij nodigen u (je) daarom uit voor een af-
scheidsreceptie 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 Lo-
beke. Dit is tevens ook de laatste dag dat het 
zwembad geopend is dit seizoen, dus kom ge-
zellig een laatste duik nemen. Tot dan! ■

Subsidie aanvragen? 
Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.

Verenigingen en organisaties die in 2023 in 
aanmerking willen komen voor subsidie heb-
ben nog tot 1 oktober 2022 de tijd om een 
subsidieaanvraag in te dienen. Ook het aan-
vragen van een subsidie voor sportactiviteiten 
voor jeugd verloopt via de gemeente Lopik.

Kijk voor meer informatie en de aanvraagfor-
mulieren 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 ■Wethouder Jan Vente slaat eerste paal 

‘Lopik Oost’
Aan de oostzijde van Lopik-dorp is de bouw van 
de nieuwe woonwijk ‘Lopik Oost’ van start ge-
gaan. Dinsdag 6 september jl. heeft wethouder 
Jan Vente de officiële start gemarkeerd door het 
slaan van een heipaal. Dit moment betekende 
de start van de bouw van de eerste 32  
woningen in ‘Lopik Oost’. In totaal worden de 
komende jaren 126 woningen en appartemen-
ten gerealiseerd.

Er waren veel mensen aanwezig, waaronder 
kopers en direct betrokkenen. Het was een bij-
zonder moment voor ontwikkelaar S.B.B.-  
Lopik. Na een lange tijd van plannen maken en 
voorbereidende werkzaamheden is de start van 

‘Lopik Oost’ nu een feit. Ook voor de gemeente 
Lopik was het bijzonder; na vele jaren is een 
start gemaakt met een uitbreidingswijk waar 
uiteindelijk circa 400 mensen gaan wonen. ■

Foto: S.B.B. - Lopik

Energietoeslag van € 800 naar € 1300
De regering heeft besloten dat de energietoe-
slag van €800 naar €1300 wordt verhoogd. 
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) gaat dit rege-
len voor de gemeente Lopik. 

Het bedrag van de energietoeslag wordt €1300 
netto. Kreeg u eerder al €800? Dan krijgt u half 
oktober automatisch €500 extra overgemaakt. 
Lopende aanvragen tot 1 oktober krijgen bij 
toekenning meteen het volle bedrag van  
€1300 overgemaakt.

Wie krijgt de toeslag?
De energietoeslag is bedoeld voor mensen met 
een laag inkomen. Er geldt: maximaal 1 toeslag 
per huisadres. Belangrijkste voorwaarden om 
in aanmerking te komen zijn:
• u betaalt de energiekosten
•  uw inkomen is maximaal 120 procent van de 

bijstandsnorm die voor u geldt

Meer informatie is te vinden op de website van 
WIL: www.wil-lekstroom.nl > nieuwsberichten  
■

Foto: Pixabay 

Gratis openbaar vervoer voor 
Utrechtse ouderen met krappe beurs

Ouderen in de provincie Utrecht die aangewe-
zen zijn op een AOW-uitkering hebben het niet 
altijd gemakkelijk. Vaak is de sociale en finan-
ciële drempel hoog om op bezoek te gaan bij 
vrienden, familie of kennissen. Het openbaar 
vervoer kan hen echter over de streep helpen. 

De provincie Utrecht biedt hen daarom een jaar 
lang gratis gebruik aan van bus en tram.

Het initiatief voor deze actie komt uit het  
coalitieakkoord van de provincie Utrecht, 
waarin een proef met gratis regionaal openbaar 
vervoer is aangekondigd. Deze is bedoeld om 
ouderen met een krappe beurs meer bewe-
gingsvrijheid te geven en kansen om sociale 
contacten aan te knopen. De proef met gratis 
OV is voorbereid in samenwerking met vervoer-
ders U-OV en Syntus Utrecht en zal in septem-
ber a.s. van start gaan. De actie loopt tot de-
cember 2023.

Meer informatie is te vinden op de website van 
de provincie Utrecht: 
www.provincie-utrecht.nl  ■

Foto: provincie Utrecht

Voorkom overlast door ratten

Ratten komen af op eten. Gooi daarom geen  
afval of etensresten op straat. Stop uw vuilnis-
zakken in de kliko of verzamelcontainer. Zet er 
geen zakken of los afval naast. Voer geen  
vogels en andere dieren.

Voer geen brood of etensresten aan vogels en 
andere dieren. Te veel voedsel is ongezond 
voor ze. Extra voer blijft vaak liggen en dit trekt 
ratten aan. Hebt u oud brood over? Doe het als 
het kan in de bak voor groente-, fruit- en tuinaf-
val (GFT). Wilt u toch de eendjes voeren? Doe 
dat dan het liefst in de ochtend of begin van de 
middag en beperk de hoeveelheid. Rat gezien 
in de openbare ruimte? Meld het!

Rat gezien in de openbare ruimte? Meld het!
Ziet u een rat lopen in de openbare ruimte, 
meld het ons. Wij bekijken dan of er maatrege-
len nodig zijn. Wij zijn tegen het gebruik van gif. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen en als er 
sprake is van een groot gezondheidsrisico kun-
nen beperkt chemische bestrijdingsmiddelen 
worden ingezet.

U kunt een melding doen via de website: 
www.lopik.nl > Wonen en leven > Melding doen > 
Melding openbare ruimte  ■

Foto: Pixabay 



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopik Oost, perceel Jaarsveld B5138, nieuw-

bouw vrijstaande woning, 21 juli 2022.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning, zie 1*
•  Boveneind NZ 40 te Benschop, het plaatsen 

van drie containers voor opslag achter op het 
erf, 6 september 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Jeroen Boschlaan 2 te Lopik, het bouwen  

van een nieuwe woning en aanleg uitrit,  
9 september 2022. De beslistermijn wordt 
verlengd in verband met het niet tijdig gereed 
zijn van de toets. Door dit besluit wordt de 
nieuwe uiterste beslisdatum 21 oktober 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Cabauwsekade 54 te Lopik, het restaureren 

van glas-in-loodramen van de Sint Jacobus-
kerk, 6 september 2022;

•  Kapelsepad 14 te Lopikerkapel, het bouwen 
van twee nieuwe woningen, 6 september 2022;

•  Cabauwsekade 22 te Lopik, het vervangen 
van een houten schuur, 8 september 2022;

•  Jeroen Boschlaan 6, perceel Lopik, sectie G 
nr. 2602 te Lopik, het bouwen van een nieuwe 
woning, 8 september 2022;

•  Tiendweg, achter Lekdijk west 44 te Lopik, 
het bouwen van wildroosters, 8 september 
2022 (rectificatie van de vermelding van ver-
zending op 16 augustus 2022);

•  Boveneind NZ 76 te Benschop, vervangende 
nieuwbouw bedrijfswoning, 8 september 2022. 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure), zie *7 en *8
•  Lekdijk west 26 en 26A te Lopik, het wijzigen 

van daken, goten, kozijnen, ramen, deuren, 
gevels en constructie van een Rijksmonu-
ment, 8 september 2022.  ■

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 Dienst-
verlening. 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. 

*7)
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen 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). De stukken zijn tevens te raad-
plegen via www.lopik.nl en de omgevings-
vergunning met de activiteit bouwen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die het met het besluit 
niet eens zijn en die tijdig een zienswijze  
tegen het betreffende ontwerpbesluit naar 
voren hebben gebracht, alsmede belang-
hebbenden 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 omgevingsvergunning 
indienen bij de Rechtbank Midden-Neder-
land, Afdeling bestuursrecht o.v.v. bodem-
zaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De 
rechtbank int hiervoor griffierechten. 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 be-
roep. We vragen u een kopie van het besluit 
bij te voegen. 
De omgevingsvergunning treedt na afloop 
van de beroepstermijn in werking, tenzij ge-
durende die termijn beroep is ingesteld 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 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. ■ 
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Wereld Alzheimer Dag 
Woensdag 21 september 2022 / Thema: “Samen op Pad”

Samen een onvergetelijk dagje uit in de regio. 
Met wie ga je? 
•  je man of vrouw
•  opa of oma
•  buurman of buurvrouw
•  vriend of vriendin
•  tante of oom
•  kennis of iemand anders die je kent?

Programma
•  10.00 - 12.00 uur koffie met lekkers  

Natuurmuseum De Wielewaal, Tiendweg 26, 
Willige Langerak

•   12.30 -15.30 uur heerlijke lunch 
Café In ‘t Witte Paard, Cabauwsekade 42,  
Cabauw

Met aansluitend een boeiend verhaal over oude 
gebruiksvoorwerpen door Jan Kromwijk. Tot slot 
geeft Monica de Wit van Bloom’s Lopik een 
workshop bloemschikken en ga je met een 
bloemetje naar huis. 

Aanmelden 
Werkgroep Dementievriendelijk Lopik
arcogina@freeler.nl of bel 06-139 577 81. ■


