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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  

houden tot medio 2023. Daarom heeft de  
GGDrU besloten de locatie in Dorpshuis De 
Schouw te sluiten per 1 april a.s..
Op 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 ge-
sloten.  ■

Vragen over WOZ-waarde? 
Kom maandag 20 maart a.s. 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 a.s. 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  
loket ‘Mijn BghU’ op de website www.bghu.nl. 
Het bedrag wordt dan maandelijks afgeschre-
ven rond de 25e van de maand. Wacht niet lan-
ger en maak gebruik van deze handige optie om 
uw lokale belastingen te betalen.

Meer informatie vindt u op www.bghu.nl  ■Alzheimer Café donderdag 23 maart a.s. 
‘Zorgmarkt’

De gemeente Lopik heeft best iets te bieden als 
het gaat om dementiezorg. Maar waar kunt u 
terecht? Tijdens deze zorgmarkt geven sprekers 
van verschillende organisaties uitleg over wat 
zij te bieden hebben. Een zeer informatieve 
avond.

Het Alzheimer Café wordt gehouden op donder-
dag 23 maart a.s. in De Schouw in Lopik. Aan-
vang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Toegang is vrij. Meer informatie via  
telefoonnummer: 06 – 124 34 770 of kijk op 
www.alzheimer-nederland.nl onder ‘In jouw 
buurt’. ■

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

Kennisgeving voorbereiden bestem-
mingsplan ROBA, De Copen Noord,  
Lopik
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Lopik maken, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning, bekend dat zij op verzoek een bestem-
mingsplan voorbereiden die een bedrijfsbe-
stemming mogelijk maakt op een terrein ten 
noordwesten van De Copen, naast het MOB  
Lopik terrein. Dit om het mogelijk te maken dat 
ROBA Metals zich op die locatie kan vestigen.

Op dit moment worden er geen stukken met be-
trekking tot dit voornemen ter inzage gelegd. 
Ook is het niet mogelijk om op dit moment een 
zienswijze tegen het voornemen kenbaar te ma-
ken. In de procedure van het bestemmingsplan 
wordt op verschillende momenten gelegenheid 
geboden tot het geven van een reactie. De inten-
tie is om zowel een voorontwerpbestemmings-
planprocedure als een ontwerpbestemmings-
planprocedure te doorlopen. Dit wordt afzonder-
lijk bekend gemaakt. Vooroverlegpartners 
(provincie, waterschap, omgevings dienst e.d.) 

worden in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over het voornemen om dit bestem-
mingsplan voor te bereiden. 

 Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopikerweg Oost 140 in Lopikerkapel, de 

plaatsing van zonnepanelen op een frame,  
5 maart 2023;

•  Rolafweg Noord 7 in Lopik, het wijzigen van 
de in/uitrit, 7 maart 2023;

•  Holstein-Friesian 2 in Lopik, het plaatsen van 
twee extra ramen, 8 maart 2023;

•  Boveneind NZ 14B in Benschop, aanbouw 
overdekte buitenruimte, 8 maart 2023;

•  Sevenhovenstraat 1 in Lopikerkapel, funde-
ringsherstel van de woning, 8 maart 2023;

•  Lopikerweg Oost 170 in Lopik, sloot dempen 
en sloot terug graven in peilgebied, 9 maart 
2023;

•  Cabauwsekade 47 in Lopik, wijziging gevels 
op de reeds afgegeven bouwvergunning,  
10 maart 2023. 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning, zie 1*
•  Perceel LPK00 F1187, naast Lopikerweg Oost 

91C in Lopik, de aanleg van een aardgastrans-
portleiding Hoornaar – Reijerscop (handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening),  
3 maart 2023. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Wielsekade 54A in Lopik, nieuwe berging met 

zonnepanelen, 6 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
•  3e Industrieweg 5C in Lopik, enkele bouw-

kundige wijzigingen aan de bedrijfshal,  
6 maart 2023

•  Benedeneind NZ 428 in Benschop, realiseren 
van een 2 onder 1 kap woning, 10 maart 2023. 

Buiten behandeling stelling omgevingsver-
gunning (reguliere procedure)
•  Dorp 114 in Benschop, het vervaardigen van 

een appartement boven de deel en het oprich-
ten van een nieuwe schuur, 8 maart 2023. 

Ingediende aanvragen APV-vergunningen,  
zie *1
•  Dutch Base Events, La Musica op 27 en  

28 mei 2023 bij Beachclub Klein Schevenin-
gen in Lopikerkapel, 27 februari 2023;

•  Buurtvereniging VVV Polsbroekerdam, ont-
heffing schenken zwak alcoholische dranken 
bij feestweek op 8, 9, 11 en 12 augustus 2023 
op het perceel Benedeneind NZ 468B in  
Benschop, 28 februari 2023;

•  Fa. Bovekerk, ontheffing schenken zwak alco-
holische dranken bij Autocross Rang Pang op 
10 april, 18 mei en 20 mei 2023 van 11:00 tot 
20:00 uur op het terrein aan de Copenweg in 
Lopik, 8 maart 2023. ■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl

Vervolg zie volgende pagina >



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

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 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 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. 

*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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