
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 17 augustus 2022

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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Noordzijdseweg 219 te Polsbroek, verbouwen 

verduurzamen woning, 11 augustus 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Rectificatie: Cabauwsekade 47 en 48 te Lopik, 

herbouw woning nr. 47 en uitbreiden woning 
nr. 48, 29 juli 2022.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 en 
*8
•  Cabauwsekade 41, verbouwen jeugdgebouw, 

9 augustus 2022.

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Lopikerweg West 77 in Lopik, Burgemeester 

en wethouders van de gemeente Lopik hebben 
op 22 februari 2022 van Van Kats Bio-Energy  
 

B.V. een melding in het kader van Activiteiten-
besluit milieubeheer ontvangen. De melding 
heeft betrekking op het plaatsen van een 4.000 
liter dieseltank op het adres Lopikerweg West 
77 in Lopik en heeft zaakkenmerk Z/22/715099.

•  Ambachtsweg 5 in Lopik, Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lopik hebben op 
14 juli 2022 een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van 
Okkerman V.O.F. te Lopik. De melding heeft be 
 

trekking op het opslaan van materiaal en  
materieel ten behoeve van een grond-, weg- en 
waterbouwbedrijf aan de Ambachtsweg 5 in 
Lopik en heeft zaakkenmerk Z/22/723156. ■

Vervolg zie volgende pagina >

  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

Je hebt nog 2 weken om huurtoeslag of zorgtoeslag over 2021 aan te vragen
Had je minder inkomen in 2021? Bijvoorbeeld  
omdat je in coronatijd minder werkte, bent  
gescheiden of met pensioen bent gegaan? Of ben je 
18 geworden? Misschien kan jij dan nog huurtoe-
slag of zorgtoeslag krijgen! Laat geen geld liggen en 
kijk of jij hier recht op hebt. Je hebt nog twee weken 
om het aan te vragen. Dat kan op de website van de 
Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen

De overheid geeft huurtoeslag en zorgtoeslag om je 
te helpen om je huurkosten en zorgkosten te  
betalen. Of je dit krijgt en hoeveel je krijgt, hangt 
onder andere af van je inkomsten. Vaak denken 
mensen dat ze geen recht hebben op toeslagen, 
terwijl dat wel zo is. Misschien geldt dat ook voor 
jou. Bijvoorbeeld omdat jouw situatie in 2021  
veranderde. 

Tien voorbeelden waarom jij ook recht op toeslag 
over 2021 kan hebben
1. Je bent minder gaan werken. 
2. Je verloor je baan.
3. Je werd zzp’er. 
4. Je toeslagpartner had minder inkomen. 
5. Je bent 18 geworden.
6. Je bent op jezelf gaan wonen.
7.  Je kind is uit huis gegaan waardoor je als gezin 

minder inkomen hebt.
8.  Je bent gescheiden of uit elkaar gegaan en bent 

in een huurhuis gaan wonen.

9. Je ontving voor het eerst AOW.
10. Je partner overleed.

Laat geen geld liggen
Wil je weten of je nog huurtoeslag van vorig jaar 
kan krijgen? Je kan het zelf controleren op  
toeslagen.nl/aanvraag2021. De toeslag aanvragen 
doe je op Mijn toeslagen. Dit kan nog tot en met  
1 september 2022. 

Geef veranderingen altijd door 
Vraag je huurtoeslag of zorgtoeslag van 2021 aan? 
Dan krijg je automatisch ook toeslag in 2022.  
Controleer daarom ook je gegevens voor 2022. Is er 
iets veranderd in jouw persoonlijke situatie?  
Bijvoorbeeld omdat je nu meer verdient? Pas dit 
dan meteen aan in Mijn toeslagen. 

Denk je dat je alleen in 2021 recht had op huur- of 
zorgtoeslag? En niet in 2022? Zet de toeslag dan 
stop vanaf 31 december 2021. Zo zorg je ervoor dat 
je later geen toeslag hoeft terug te betalen. 

Hulp nodig?
Twijfel je of je in 2021 recht had op toeslagen? Of 
lukt het niet? Kijk op toeslagen.nl/hulp of zoek op 
de website van de Belastingdienst een Toeslagen-
servicepunt in de buurt en maak een afspraak. ■

Wegafsluiting tussen Cabauwsekade 1 en Wielsekade 79
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
gaat bij gemaal De Zwaan in de Lopikerwetering 
ter hoogte van Wielsekade 79 een vispassage 
aanleggen.

Wegafsluiting 17 augustus t/m 9 september
Voor het aanleggen van de vispassage is de door-
gaande weg van 17 augustus t/m 9 september 
2022 afgesloten voor alle verkeer. Met bebording 
wordt een omleidingsroute aangegeven. 

Ecologische verbinding
Het doel van het project is om een goede ecologi-
sche verbinding te maken tussen de maalvliet 

van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. 
ln combinatie met eerder aangelegde  
vispassages ontstaat dan een verbinding met de 
Gekanaliseerde Hollandse lJssel.

Waarom een vispassage?
Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen 
een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en 
voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan 
een gevarieerde en gezonde visstand. Een  
gezonde visstand is meestal belangrijk voor een 
goede ecologische waterkwaliteit (vis zit vrij 
hoog in de voedselkringloop). Daarom zijn er vis-
passages ontwikkeld. Deze zorgen voor een 

goede ecologische verbinding van watergangen, 
zodat de vissen vrij kunnen migreren over een 
groot gebied.

Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op 
de website van het waterschap  
www.hdsr.nl/buurt/lopik/aanleg-vispassage/ ■

U kunt nog huur- en zorgtoeslag over vorig jaar aanvragen.  
Laat het niet liggen als u er recht op hebt. 

Check of u huur- of zorgtoeslag 
kunt krijgen over 2021

Doet u dit liever samen? 
Neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis) of kijk op 
toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.

Maak een 
proefberekening op 
toeslagen.nl/aanvraag2021 

Hebt u er recht op? Vraag dan de 
huur- of zorgtoeslag 2021 uiterlijk 
1 september 2022 aan.

U kunt nog huur- en zorgtoeslag over vorig jaar aanvragen.  
Laat het niet liggen als u er recht op hebt. 

Check of u huur- of zorgtoeslag 
kunt krijgen over 2021

Doet u dit liever samen? 
Neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis) of kijk op 
toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.

Maak een 
proefberekening op 
toeslagen.nl/aanvraag2021 

Hebt u er recht op? Vraag dan de 
huur- of zorgtoeslag 2021 uiterlijk 
1 september 2022 aan.



 ■  ■  ■  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. 

 
*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.

*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.

*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 afde-
ling Dienstverlening (0348) 55 99 55.■ 

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl
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