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Gemeentenieuws 22 maart 2023

Zwemseizoen zwembad Lobeke start 
met nieuwe ontwikkelingen

Op zaterdag 29 april 2023 opent zwembad  
Lobeke haar deuren voor het nieuwe zwem
seizoen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om  
abonnementen, zwemleskaarten, 10 baden kaar
ten en losse kaartjes ook via de website te bestel
len. De start van deze online verkoop is op aan
staande maandag 3 april. Abonnementen en 
(zwem)kaarten kunnen ook aan de kassa van het 
zwembad worden gekocht, dat kan op maandag 
24 april, dinsdag 25 april en woensdag 26 april 
a.s. van 09.00 – 16.00 uur. 

Gratis zwemmen voor kinderen t/m 12 jaar
Ben je 12 jaar of jonger en woon je in één van de 
negen kernen van de gemeente Lopik? Dan kun je 
dit jaar gratis zwemmen! Met het jeugdabonne
ment mogen kinderen die op 29 april 2023  
(peildatum) 12 jaar of jonger zijn, het hele seizoen 
gratis komen zwemmen in zwembad Lobeke. 

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is op het 
gemeentehuis bij Burgerzaken een check te laten 
doen op je leeftijd en woonplaats. Je kunt  
hiervoor een afspraak maken via  
www.lopik.nl/afspraakmaken. Op woensdag 22 
maart en woensdag 29 maart a.s. van 13.00 – 
20.00 uur is Burgerzaken speciaal geopend voor 
de leeftijd en woonplaatscheck. Kom zoveel mo
gelijk op één van deze dagen naar het gemeente
huis. Lukt het echt niet, dan kun je natuurlijk ook 
op een andere dag een afspraak maken via onze 
website. 

Voor de leeftijd- en woonplaatscheck heb je  
nodig: 

  Kom je zelf naar de afspraak, neem dan je eigen 
geldig legitimatiebewijs mee (identiteitskaart of 
paspoort) 

  Komt een ouder/verzorger naar de afspraak (dat 
kan met of zonder kind(eren), dan neemt deze 
zijn of haar een eigen geldig legitimatiebewijs  
mee (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). 
Deze ouder/verzorger kan voor meerdere kinde
ren een voucher voor het jeugdabonnement aan
vragen.  

Jeugdabonnement aanvragen
Nadat je de leeftijd en woonplaatscheck hebt ge
daan, ontvang je twee werkdagen later een vou
chercode via de email. Met deze kun je het gratis 
jeugdabonnement aanvragen. Dat kan zowel on
line [via www.zwembadlopik.nl/verkoop/] als bij 
de kassa van het zwembad. 

Bestel online abonnementen en/of kaarten
Vanaf maandag 3 april a.s. kunt u ook online (via 

www.zwembadlopik.nl/verkoop/) abonnemen
ten, zwemleskaarten, 10 baden kaarten en losse 
kaartjes bestellen. Zorg ervoor dat u alle per
soonsgegevens en een digitale foto bij de hand 
heeft als u een bestelling gaat doen. De betaling 
gaat via iDeal. Op de website van het zwembad 
vindt u alle informatie en ook een handleiding 
waarin wordt uitgelegd hoe u online producten 
kunt bestellen.

•  Bestelt u online abonnementen en/of zwemles
kaarten dan ontvangt u een fysiek pasje die u 
tijdens de verkoopdagen op maandag 24 april, 
dinsdag 25 april en woensdag 26 april a.s.  
tussen 09.00 en 16.00 uur kunt ophalen. 

•  Bestelt u online 10 baden kaarten en losse 
kaartjes dan ontvangt u een email met daarin 
een QRcode. Deze QRcode is uw toegangsbe
wijs.  

Let op! Het fysieke pasje dat u ontvangt, is meer
dere jaren geldig. Gooi het pasje daarom aan het 
einde van het zwemseizoen niet weg, maar be
waar het voor volgend jaar. 

Zwemlessen 
Zwemlessen voor het Adiploma worden gegeven 
aan kinderen die vanaf 1 januari 2023 minimaal  
5 jaar zijn. De indeling van de zwemlessen voor 
het Adiploma vindt plaats tijdens het voorzwem
men op maandag 1 mei en dinsdag 2 mei tussen 
17.00 en 19.00 uur. De dag waarop het kind moet 
komen voorzwemmen hoort u nadat u uw zwem
leskaart heeft aangeschaft. De leskaart is inclu
sief deelname aan het diplomazwemmen. Het  
afzwemgeld wordt niet terugbetaald als er niet 
mag worden afgezwommen. 

Maatschappelijke waarde belangrijk
Stichting Vrienden van Lobeke vindt naast aan
dacht voor zakelijke exploitatie, meer aandacht 
voor ‘maatschappelijke exploitatie’ belangrijk. 
Daarom worden taken binnen het zwembad an
ders ingedeeld. Hiervoor is samenwerking ge
zocht met WerkwIJss en het Lokaal werkteam en 
zijn er mogelijkheden ontstaan voor inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het zwembad wordt door de week voortaan 
schoongemaakt door medewerkers van Werk
wIJss. De schoonmaakwerkzaamheden vinden 
elke werkdag plaats tussen 06.30 en 08.30 uur en 
op maandag en dinsdag ook tussen 12.00 en 
13.00 uur. In het weekend verzorgt het zwembad
personeel de schoonmaak zelf. 

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 ge-
meentemagazine of misschien wel prijkt op de 
cover? Pak dan de camera en maak de  
winnende foto!

De eerste drie prijswinnende foto’s krijgen ge
garandeerd 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. Originali
teit, fototechniek en herkenbaarheid van (de 
kernen van) Lopik zijn hierbij belangrijk. 

Hoe doet u mee?
Stuur vóór 1 mei 2023 uw foto(‘s) naar de afde
ling Communicatie via communicatie@lopik.nl 
Geef de foto(‘s) een naam en vermeldt uw 
naam, adres, telefoonnummer en emailadres. 
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 
waardebon van €75 (1e plaats), €50 (2e plaats) 
en €25 (3e plaats). De allermooiste foto wordt 
bovendien de cover (voorpagina) van het 
nieuwe magazine. De winnende foto’s worden 
in juni 2023 bekendgemaakt. 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 afde
ling Communicatie via communicatie@lopik.nl of 
bel (0348) 55 99 55. ■

Vaccinatielocatie in Dorpshuis 
De Schouw gaat sluiten 
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/vaccinatielocaties/ 
of bel (030) 630 54 00. Bereikbaar maandag t/m 
vrijdag van 8.0017.00 uur, zaterdag van  
9.0017.00 uur. Zon en feestdagen gesloten. ■

Kijk voor meer informatie op: 
www.lopik.nl

 Foto: Leo Bennis

Voor kassawerkzaamheden is een zogenaamde 
werkervaringsplaats gestart. Op die manier kun
nen inwoners van Lopik en IJsselstein met be
houd van uitkering ervaring op doen, wennen 
aan structuur en eventueel aanvullend een cur
sus volgen. Medewerkers worden begeleid met 
als doel door te kunnen stromen naar regulier 
betaald werk. 

Temperatuur badwater naar 22°C en douchen 
met munt
Helaas heeft ook zwembad Lobeke te maken met 
hoge energiekosten. Daarom zijn er twee maatre
gelen genomen om energiekosten te besparen:   

1.  De temperatuur van het zwembad gaat met  
1 graad omlaag naar 22°C. Dit levert een bespa
ring op van 850m3 gas;

2.  Om het gasverbruik van de warme douches 
verder te beperken komt er een muntsysteem. 
Aan de kassa koop je voor €0,50 een douche
munt waarmee je 2 minuten warm water hebt. 
Tijdens het leszwemmen kan er wel gratis 
warm worden gedoucht. 

Rookvrije zone 
Het zwembad heeft een rookvrije zone. Dat  
betekent dat in het zwembad beperkt mag wor
den gerookt. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over tarieven, openings
tijden en tijdstippen van de zwemlessen? Kijk 
dan op www.zwembadlopik.nl, bel (0348) 55 17 
21 of stuur een email naar zwembad@lopik.nl ■



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Benedeneind ZZ 321 in Benschop, nokverho-

ging van het schuine dak en een dakopbouw 
op de bestaande uitbouw, 11 maart 2023;

•  Graafdijk 2B-1 in Lopik, tijdelijke bewoning 
van de nieuw gebouwde schuur, 13 maart 
2023;

•  Noordzijdseweg 203A in Polsbroek, aanleg 
longeercirkel, 13 maart 2023;

•  Meidoornlaan 25 in Lopik, plaatsen keet/toi-
let i.v.m. onderhoudswerkzaamheden van 
woningen in de buurt, 14 maart 2023;

•  Dorp 260 in Benschop, verbouwing schuren 
naar 3 appartementen en realiseren van een 
nieuwe carport en berging t.b.v. appartemen-
ten, 16 maart 2023. 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning, zie 1*
•  Dorp 101A in Benschop, gedoogde mantel-

zorgwoning, 14 maart 2023. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omge-
vingsvergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Copenweg 55 in Lopik, nieuwbouw van een 

kantoor en werkplaats, 14 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 25 april 2023;

•  Noordzijdseweg 225 in Polsbroek, bouw van 
een tijdelijke wooneenheid, 15 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 26 april 2023.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Rolafweg Noord 7 in Lopik, het veranderen 

van de bestaande uitweg, 14 maart 2023;
•  Dorp 87 in Polsbroek, het realiseren van een 

nieuwe woning, 16 maart 2023.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 
en *8
•  Oudeslootseweg, perceel LP00-G-2647 in 

Lopik, vellen van vier houtopstanden,  
14 maart 2023;

•  Perceel tussen Lopikerweg oost 93 en 95 in 
Lopik, aanleg van een aardgastransportlei-
ding (activiteit uitvoeren werkzaamheden),  
15 maart 2023. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Lopikerweg oost 7 in Lopik, het slopen van 

een woning, 14 maart 2023;
•  Lekdijk west 52 in Lopik, het verwijder en en 

afvoeren asbestgolfplaten, 17 maart 2023. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 
op grond van de Wet elektronische  
publicaties alle verplichte officiële regelge-
ving en bekendmakingen/kennisgevingen op  
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt zich 
via deze website abonneren op een e-mail-
service. 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 Ge-
meente > 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 infor-
matie 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 ge-
durende zes weken na verzenddatum op af-
spraak ter inzage bij de afdeling Dienstverle-
ning. 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 verzon-
den schriftelijk bezwaar indienen bij het  
college van burgemeester en wethouders van 
Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder ge-

val uw naam en adres, de datum, de omschrij-
ving van het betreffende besluit en de reden 
van het bezwaar. We vragen u een kopie van 
het besluit bij te voegen. Vergeet niet het be-
zwaarschrift 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 be-
zwaartermijn (ter inzage legging) in werking, 
tenzij gedurende die termijn bezwaar is  
ingediend én een verzoek om voorlopige voor-
ziening is gedaan.

*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  
bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzienin-
gen, 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 milieu-
melding is, onder vermelding van het zaak-
kenmerk, 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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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’. ■

Spreekuren Breed Sociaal Loket 
vanaf 1 april a.s.

De medewerkers van het Breed Sociaal Loket 
ondersteunen alle inwoners, van jong tot oud, 
bij het vinden van oplossingen zodat u en/of 
uw gezin (weer) mee kunnen doen in de samen-
leving. Eén van de mogelijkheden om in contact 
te komen met het Breed Sociaal Loket is langs-
komen op het inloopspreekuur in het Medisch 
Centrum in Lopik. 

Het inloopspreekuur op de donderdag wijzigt 
per 1 april a.s. van de middag naar de ochtend. 
Het spreekuur op maandag en dinsdag blijft 
hetzelfde. 

U bent voortaan van harte welkom op: 

Maandag 09.00-10.00 uur
Dinsdag 09.00-10.00 uur
Donderdag  09.30-10.30 uur  

(was 13.30 – 14.30 uur)

Neem gerust contact met ons op 
U kunt ook bellen via telefoonnummer  
(0348) - 55 99 55 of een e-mail sturen naar 
bsl@lopik.nl  ■


