
GEMEENTE 
LOPIK

GEMEENTE 
LOPIK

Gemeentenieuws

Cobie va
n Le

nt

Cobie va
n Le

nt

To
n Kleve

r

To
n Kleve

r

Karin
 Verh

oef

Karin
 Verh

oef

Mirj
am B

oumans

Mirj
am B

oumans

Gemeentenieuws 15 februari 2023

Sport en cultuur voor een gezond en 
gelukkig leven
Sporten en/of deelnemen aan een culturele  
activiteit 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 vanzelfspre-
kend. Is er geen geld voor sport of een culturele 
hobby? Het Volwassenenfonds betaalt de con-
tributie 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.

Meer informatie?
Ga dan naar www.volwassenenfonds.nl ■

Vergadering raadscommissie
De openbare vergadering van de raadscommis-
sie wordt gehouden op dinsdag 21 februari 
2023 om 20.00 uur in de raadzaal van het  
gemeentehuis.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Afsprakenlijst commissievergadering  

d.d. 24 januari 2023
4. Overzicht stand van zaken diverse projecten
5.  Zwembad Lobeke: gratis abonnement in 

2023 voor inwoners t/m 12 jaar
6.  Bijdrage voor Inspiratietuin Jacobuskerk  

Cabauw
7. Vaststellen Regioplan U16 Beschermd Wonen
8.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Werk 

en Inkomen Lekstroom
9. Stand van zaken Omgevingswet
10. Informatie van de portefeuillehouders
11. Rondvraag
12. Sluiting

Raadplegen stukken
De stukken zijn in te zien op 
www.lopik.nl/gemeenteraad 

Inspraakreacties
Belangstellenden kunnen in de commissiever-
gadering voorafgaand aan de behandeling van 
een agendapunt hun mening kenbaar maken. 
Het woord kan niet gevoerd worden:
•  over de afsprakenlijst van vorige vergaderingen;
•  over een besluit van het gemeentebestuur 

waarover een bezwaar- of beroepsprocedure 
loopt of is gevoerd; 

•  over benoemingen, keuzen, voordrachten of 
aanbevelingen van personen;

•  indien een klacht ex artikel 9:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kan of kon worden 
ingediend.

De vergadering is te volgen via 
www.lopik.nl/livevergadering ■

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 
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 gega-
randeerd 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. Originaliteit, foto-
techniek en herkenbaarheid van (de kernen van) 
Lopik zijn hierbij belangrijk. 

Hoe doet u mee?
Stuur vóór 1 mei 2023 uw foto(‘s) naar de afdeling 
Communicatie via communicatie@lopik.nl Geef 
de foto(‘s) een naam en vermeldt 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 waarde-
bon van €75 (1e plaats), €50 (2e plaats) en €25 
(3e plaats). De allermooiste foto wordt boven-
dien de cover (voorpagina) van het nieuwe maga-
zine. De winnende foto’s worden in juni 2023 be-
kendgemaakt. De winnaars krijgen 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 de af-
deling Communicatie via communicatie@lopik.nl 
of bel (0348) 55 99 55. ■

Steunpunt Herstel 
Opvangtoeslagenaffaire

Zijn er bij jouw ouders fouten gemaakt bij de 
kinderopvangtoeslag? En wordt dit nu hersteld? 
Vanuit de Belastingdienst ontvang je een brief 
met informatie over een speciale regeling die 
jou moet helpen. De regeling bestaat onder an-
dere uit een geldbedrag. De Belastingdienst 
betaalt dit bedrag aan jou. 

Vragen?
Neem dan contact met ons op. Wij kijken samen 
met jou wat de mogelijkheden zijn en hoe wij je 
kunnen helpen.

Steunpunt Herstel Opvangtoeslagenaffaire
• E-mail: m.vleeuwenstijn@wil-lekstroom.nl
• Telefoon 06-468 85 597

Bereikbaar op maandagochtend, dinsdag, 
donderdag en vrijdagochtend. 

Meer informatie 
Wil je meer weten over de regeling? 
Kijk dan op www.kindregelingvoorjou.nl ■

‘Winnende foto’s 2022’



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopikerweg west 31 te Lopik, het kappen van 

een boom, 6 februari 2023;
•  Lopikerweg oost 87 te Lopik, vervangende 

nieuwbouw van een berging, 7 februari 2023;
•  Zuidzijdseweg 136 te Polsbroek, het vergro-

ten van de woning, 8 februari 2023. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Zuidzijdseweg 210 te Polsbroek, verbouw/

herstel van een schuur, 6 februari 2023. De 
beslistermijn wordt verlengd in verband met 
het niet tijdig gereed zijn van de toets.  

Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslis-
datum 20 maart 2023.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Baronieweg 46 t/m 64 te Polsbroek, het uit-

voeren van groot onderhoud, 8 februari 2023;
•  Benedeneind NZ 352B te Benschop, het op-

richten van een tijdelijke woonunit,  
9 februari 2023;

•  Lopikerweg west 24 te Lopik, nieuwbouw 
van een loods, 9 februari 2023. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Benedeneind NZ 352B te Benschop, het slo-

pen van een schuur, inclusief asbestsanering, 
3 februari 2023;

•  Dorp 87 te Polsbroek, het slopen van een 
woning en bijgebouw, 6 februari 2023. 

Ingediende aanvragen APV-vergunningen,  
zie *1
•  R. van Baaren, Dirt Track op 27 mei en 8 juli 

2023 nabij Copenweg 45 te Lopik, 31 januari 
2023;

•  R. van Baaren, Ontheffing schenken zwak- 
alcoholhoudende dranken bij Dirt Track op  
27 mei en 8 juli 2023 nabij Copenweg 45 te 
Lopik, 31 januari 2023;

•  R.J.A. van Vianen, Tentfeest ‘De Lampies’, 
Noordzijdseweg 223C te Polsbroekerdam,  
2 februari 2023;

•  R.J.A. van Vianen, Ontheffing schenken zwak-
alcoholhoudende dranken bij Tentfeest ‘De 
Lampies’, Noordzijdseweg 223C te Polsbroe-
kerdam, 2 februari 2023;

•  M. de Bruijn, Oldtimer trekkerktrek op 27 april 
2023 op het perceel Lopikerweg oost 34A te 
Lopik, 4 februari 2023

•  M. de Bruijn, Ontheffing schenken zwak alco-
holhoudende dranken bij Oldtimer trekkerkt-
rek’ op 27 april 2023 op het perceel Lopiker-
weg oost 34A te Lopik, 4 februari 2023;

•  M. de Roos, Autocross ACV Rang Pang op  
10 april, 18 en 20 mei en 23 september 2023 
op industrieterrein ’de Copen’ te Lopik,  
5 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 
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 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 
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 wethouders 
van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder 
geval uw naam en adres, de datum, de om-
schrijving van het betreffende besluit en de 
reden van het bezwaar. We vragen u een ko-
pie 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. 

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt 
een genomen besluit voorlopig ongedaan ge-
maakt. De rechter kan deze voorziening tref-
fen als er, gelet op de betrokken belangen, 
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.

*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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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 telefoonnummer 
(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. ■

Alzheimer Café donderdag 
23 februari a.s. 
‘Dementie op jonge leeftijd’

Hoe is het om op jonge leeftijd dementie te krij-
gen? En wat verandert er allemaal op relatio-
neel vlak? Vaak is er in de periode voorafgaand 
aan de diagnose veel spanning en onbegrip. 
Een specialist uit het Alzheimer Centrum  
Amsterdam komt hierover vertellen. Ook zijn 
lokale aanbieders van activiteiten, ondersteu-

ning en wonen aanwezig om u van informatie te 
voorzien.

Het Alzheimer Café wordt gehouden op donder-
dag 23 februari a.s. in De Schouw in Lopik. 
Aanvang 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:15 
uur. Toegang is vrij.  Meer informatie via  
telefoonnummer: 06 – 124 34 770. ■

Kijk voor meer informatie op: www.lopik.nl


