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Tijdelijk Noodfonds Energie kan extra 
steun bieden
Is uw inkomen laag en zijn uw energiekosten 
hoog? Dan kan het Noodfonds Energie misschien 
een deel van uw energierekening betalen.

De steun geldt van oktober 2022 tot en met maart 
2023. Het maakt niet uit bij welke energieleveran-
cier u zit. Het Noodfonds Energie wordt niet door 
de gemeenten (WIL) afgehandeld. Huishoudens 
kunnen de steun van het Noodfonds sinds  
7 februari jl. aanvragen voor de hele periode.

Wie kan steun aanvragen bij het Noodfonds 
Energie?
•  Het huishouden heeft een bruto-inkomen van 

maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan 
is het bruto-inkomen per maand lager dan  
€ 2.980,- (alleenstaand) of € 3.794,- (samen-
wonend). De bedragen zijn inclusief 8% vakan-
tiegeld.

•  Huishoudens hebben zelf een contract voor 
gas, stroom en/of stadswarmte bij een energie-
leverancier. Het maakt niet uit bij welke ener-
gieleverancier. De rekening is (afhankelijk van 
het inkomen) hoger dan 10 tot 13% van het ge-
zamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun krijgt een huishouden uit het 
Noodfonds na toewijzing?
Wordt uw aanvraag toegewezen? Het Noodfonds 
betaalt het deel van de maandelijkse energiere-
kening dat meer is dan 10 tot 13% van het geza-
menlijk bruto-inkomen van een huishouden.

Hoe aanvragen?
Het aanvragen kan alleen digitaal. Alle informatie 
over de aanvraag is te vinden op www.noodfond-
senergie.nl U kunt daar alvast controleren of u in 
aanmerking komt.

Komt u er zelf niet uit? Bekijk op www.lopik.nl/
tijdelijk-noodfonds-energie-kan-extra-steun- 
bieden waar u terecht kunt voor hulp dichtbij. De 
gemeente Lopik (WIL) is niet betrokken bij de af-
handeling. ■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl

Reinigen waterleidingen
Vitens reinigt op donderdag 23 en vrijdag  
24 februari 2023 de waterleidingen in onze  
gemeente binnen het postcodegebied 3411.

Mogelijk heeft u op de dagen van de werkzaam-
heden last van bruin water en/of een lagere 
waterdruk. ■

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 relationeel 
vlak? Vaak is er in de periode voorafgaand aan de 
diagnose veel spanning en onbegrip. Een specia-
list uit het Alzheimer Centrum Amsterdam komt 
hierover vertellen. 

Ook zijn lokale aanbieders van activiteiten, onder-
steuning 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. Aan-
vang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Toegang is vrij.  Meer informatie via telefoonnum-
mer: 06 – 124 34 770. ■

VACATURE
De gemeente Lopik is op zoek naar een: 

Medewerker Backoffice 
Burgerzaken 
(20-24 uur)

• Minimaal een afgeronde mbo-opleiding.
• In het bezit van een BOBZ-opleiding en bij voorkeur ook die van BRP-specialist. 
•   Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.732,- bruto per 

maand.
• Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%.
•  Gemiddeld één keer per maand verrichten van frontoffice werkzaamheden tijdens de 

avondopenstelling.

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

Kom in de voorjaarsvakantie verschillende sporten uitproberen!
Samen met lokale sportaanbieders organiseren wij in De
Wiekslag een leuke sportdag! Van badminton tot volleybal en
van kegelen tot gymnastiek en karate. Aanmelden is niet nodig.
Loop gezellig binnen en kom met ons in beweging!

Gratis

SPORTDAG

Waar Aanmelden 

Aanmelden is niet nodig. Kom
gezellig langs!

Doe je mee?

Wanneer 

Woensdag 1 maart
12.30 tot 13.30 uur

Sporthal De Wiekslag
Beatrixplantsoen 3
3411 DA Lopik

DE WIEKSLAG

Voor wie

Voor iedereen van 18+
(jongvolwassenen/volwassenen
/ouderen)



 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■
Vastgesteld bestemmingsplan Eerste her-
ziening bestemmingsplan Landelijk gebied
Burgemeester en wethouders van Lopik maken be-
kend dat de gemeenteraad bij besluit van  
7 februari 2023 het bestemmingsplan ‘Eerste herzie-
ning bestemmingsplan Landelijk gebied’ heeft vast-
gesteld. Het plan heeft de planidentificatie NL.
IMRO.0331.01HerzLandelijkgb-BP06 en is conform 
de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit 
ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastge-
legd en in die vorm vastgesteld.

Eerste herziening bestemmingsplan Landelijk 
gebied
Gedurende de beroepstermijn van het bestemmings-
plan Landelijk gebied, van 9 juni 2022 tot en met  
20 juli 2022, zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd 
in de digitaal raadpleegbare planstukken, in verband 
met zienswijzen die niet goed waren verwerkt en 
vanwege kleine (soms technische) fouten. In de uit-
spraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State van 31 augustus 2022 is de gemeente 
Lopik in overweging gegeven om de wijzigingen te 
formaliseren. Met de eerste herziening van het be-
stemmingsplan Landelijk gebied zijn die wijzigingen 
alsnog formeel vastgelegd in het bestemmingsplan 
Landelijk gebied en ontstaat een rechtszekere situa-
tie. Voor de bestemmingsplannen die zijn vastge-
steld na 8 maart 2022 geldt dat die buiten de eerste 
herziening zijn gelaten. Ook de gronden waarvoor op 
31 augustus 2022 een voorlopige voorziening is ge-
troffen zijn niet in de eerste herziening opgenomen.   

Crisis- en herstelwet
Op het bestemmingsplan Eerste herziening bestem-
mingsplan Landelijk gebied is de Crisis- en herstel-
wet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de 
beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden 
opgenomen, dat het beroep niet-ontvankelijk wordt 
verklaard indien binnen de beroepstermijn geen 
gronden zijn ingediend, en dat na afloop van de be-
roepstermijn het beroepschrift niet meer kan worden 
aangevuld.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Eerste herzie-
ning bestemmingsplan Landelijk gebied en de bijbe-
horende stukken liggen van 23 februari 2023 tot en 
met 5 april 2023 voor eenieder ter inzage en zijn 
raadpleegbaar op de landelijke voorziening van 
www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO code NL.
IMRO.0331.01HerzLandelijkgb-BP06.
 
Indien u het bestemmingsplan in het gemeentehuis 
wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met 
een medewerker van het team  
Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer  
0348 – 55 99 55 (tot 12.30 uur bereikbaar).

Beroep
Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de 
wijzigingen die de gemeenteraad met de eerste her-
ziening van 7 februari 2023 heeft aangebracht, kun-
nen tegen dit besluit binnen de termijn van terinza-
gelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan 
alleen worden gericht tegen de inhoud van de eerste 
herziening. Deze specifieke inhoud uit de herziening 
kunt vinden in het Raadsbesluit. Dit Raadsbesluit  
is eveneens raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl met de IMRO code 
NL.IMRO.0331.01HerzLandelijkgb-BP06 onder de 
kop ‘Documenten’. Degene die beroep heeft inge-
steld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen. 

Een eerder ingesteld beroep bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, gericht tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk ge-
bied’ op 8 maart 2022, heeft op grond van artikel 
6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede be-
trekking op de eerste herziening van het bestem-
mingsplan Landelijk gebied.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het besluit niet. Dege-
nen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens 
de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Facetherziening 
Buisleiding Hoornaar- Reijerskop’
Burgemeester en wethouders van Lopik maken be-
kend dat de gemeenteraad in haar vergadering van  
7 februari 2023 het bestemmingsplan ‘Facetherzie-
ning Buisleiding Hoornaar- Reijerskop’ heeft vastge-
steld met IMRO code ‘NL.IMRO.0331.01Gasleiding-
BP01’.
Het nieuwe tracé van de gastransportleiding loopt 
vanaf de zuidelijke gemeentegrens met de gemeente 
Vijfheerenlanden tot aan de noordelijke gemeente-

grens. Het plangebied ligt in het oosten van de ge-
meente Lopik. De leiding komt grofweg ten westen 
van Uitweg de gemeente binnen via een boring onder 
de Lek door. En gaat ten oosten van Benschop de 
gemeente uit. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de 
gasleiding kan worden aangelegd. Het tracé loopt 
door zes gemeenten. In dit bestemmingsplan wordt 
het deel dat door de gemeente Lopik loopt mogelijk 
gemaakt.

Ter inzage 
Het bestemmingsplan ligt van 23 februari 2023 
t/m 5 april 2023 voor eenieder ter inzage. De ter in-
zage gelegde stukken zijn raadpleegbaar op de lan-
delijke voorziening van ruimtelijkeplannen.nl. Ook 
kunt u het bestemmingsplan inzien op het gemeen-
tehuis te Lopik. Hiervoor dient u een afspraak te ma-
ken met één van de medewerkers van het team RO 
via het telefoonnummer 0348 - 55 99 55.  

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen be-
langhebbenden beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking 
een dag na afloop van bovengenoemde termijn, ten-
zij binnen de beroepstermijn in samenhang met een 
ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovenge-
noemde afdeling van de Raad van State is ingediend. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Perceel LPK00 G 2647, Oudeslootseweg te  

Lopik, kappen vier bomen, 13 februari 2023.
•  Koningin Julianasingel 42 te Benschop, bou-

wen berging met kelder en aanbrengen uitritblok-
ken, 13 februari 2023.

•  Lopikerweg west 34A te Lopik, opnieuw inrich-
ten bedrijfsterrein conform watervergunning,  
14 februari 2023.

•  Lopikerweg oost 137 te Lopikerkapel, opwaar-
deren bestaande inrit, 14 februari 2023.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Lopikerweg oost 7 te Lopik, nieuwbouw woning, 

13 februari 2023.
    De beslistermijn wordt verlengd in verband met het 

niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit besluit 

wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
27 maart 2023.
•  Dorp 81A te Benschop, nieuwbouw hooiberg,  

14 februari 2023. 
    De beslistermijn wordt verlengd in verband met het 

niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit besluit 
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
28 maart 2023.

•  Lekdijk west 12A te Lopik, kleinschalig grondge-
bonden zonnesysteem, 17 februari 2023.

    De beslistermijn wordt verlengd in verband met het 
niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit besluit 
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
31 maart 2023.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere pro-
cedure), zie *2, *4 en *8
•  Koningin Julianasingel in Benschop, vervangen 

brug nr. 100 en 101, 10 februari 2023.
•  Kapelsepad 14 in Lopikerkapel, gebruikmaken 

van saneringsregeling t.b.v. slopen van 28 m2 be-
bouwing en terugbouwen van 13,3 m2 bebouwing,  
10 februari 2023.

•  Lopikerweg west 34A te Lopik, uitbreiden be-
staande bedrijfsbebouwing, 13 februari 2023.

•  Benedeneind NZ 370A te Benschop, realiseren 
geluidsstudio in bijbehorend bouwwerk in het ach-
tererfgebied, 17 februari 2023.

•  Benedeneind ZZ 269 te Benschop, splitsen be-
drijfswoning naar 2 woningen, 17 februari 2023.

•  Perceel D nr. 1074, nabij Zuidzijdseweg 210 te 
Polsbroek, verbouw/herstel schuur, 17 februari 
2023. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en mi-
lieu), zie *10
•  Boveneind NZ 6 en 6A te Benschop, slopen wo-

ning en schuren, 16 februari 2023.
•  Dorp 70 te Polsbroek, Burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Lopik hebben op 31 januari 
2023 een melding in het kader van het Activiteiten-
besluit milieubeheer ontvangen van De Perk V.O.F. 
(Veehandel en -houderij). De melding heeft betrek-
king op het wijzigen van de veehouderij en het  
realiseren van een werktuigenloods aan Dorp 70 te 
Polsbroek en heeft zaakkenmerk Z/23/730693.

 
Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  Firma T. Kers en D. Renes en Zonen, Kermis op  

15 en 16 maart 2023 van 13.00 tot 23.00 uur en op 
17 en 18 maart 2023 van 13.00 tot 0.00 uur op het 
Koning Willem-Alexanderplein in Lopik,  
9 februari 2023. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 op 
grond van de Wet elektronische publicaties  
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 gepubliceerd in uw buurt. 
Meer informatie over het bekendmaken van offici-
ele gemeentelijke regelgeving en bekendmakin-
gen/kennisgevingen vindt u op onze website 
www.lopik.nl onder de knop Gemeente > Bekend-
making, 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 informa-
tie en liggen niet ter inzage. Indien voor een om-
gevingsvergunning een uitgebreide voorberei-
dingsprocedure van toepassing is, dan wordt 
deze aanvraag nog een keer apart gepubliceerd, 
waarbij de mogelijkheid bestaat om gedurende 
de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen. In-
formatie 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 gedu-
rende zes weken na verzenddatum op afspraak 
ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. 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 be-
langhebbende bent, dan kunt u binnen zes we-
ken 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 omschrijving van het be-
treffende 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 (ver-
zending) in werking, tenzij gedurende de ter in-
zage termijn bezwaar is ingediend én een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan. 

*6)
Het besluit treedt na bekendmaking (verzending) 
in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn 
bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlo-
pige voorziening is gedaan. 

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt een 
genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. 
De rechter kan deze voorziening treffen als er, ge-
let op de betrokken belangen, spoed bij is. 
 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet wor-
den gericht aan de Rechtbank Midden-Neder-
land,  Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige 
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
De rechtbank 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 telefoonnum-
mer (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 Dienst-
verlening (0348) 55 99 55. ■
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