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Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

  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

Repair Café Lopik weer van start 
Elke maand staan de vrijwilligers van het Lopikse 
Repair Café voor je klaar. Donderdagmiddag  
1 september is er weer de eerste gelegenheid na 
de vakantieperiode om met te repareren spullen 
het Repair Café te bezoeken. Tussen 14.00 en 
17.00 uur kun je terecht in de Jan Bunnikschool, 
aan de Wagenmaker 1 (ingang achterzijde, aan 
de Mandenmaker). Diverse vrijwillige repara-
teurs staan er klaar om gratis te helpen bij alle 
mogelijke reparaties. 

Kledingreparateur gezocht 
Het Lopikse Repair Café is op zoek naar een han-
dige vrijwilliger/-ster die goed uit de voeten kan 
met een naaimachine voor het verrichten van  
allerhande kledingreparaties en verstelwerk.  
Interesse? 
Meld je aan via info@duurzaamlopikerwaard.nl 

Computers 
Sinds een paar maanden bestaat ook de moge-

lijkheid om een laptop of pc die erg traag is ge-
worden of malware aan boord heeft voor repara-
tie aan te bieden. 

Weggooien? Mooi niet!
In het Repair Café wordt getracht vele zaken die 
het hebben begeven weer nieuw leven in te bla-
zen. En doorgaans met succes. Broodroosters, 
lampjes, föhns, kleding, speelgoed, servies...  
alles wat het niet meer doet, is welkom. Weg-
gooien? Mooi niet! De reparateurs in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. 
Door repareren te promoten draagt Duurzaam 
Lopikerwaard bij aan het verkleinen van de afval-
berg. Dat is hard nodig. In Nederland gooien we 
ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna 
niets mis mee is en die na een eenvoudige  
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.  
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in 
het systeem. Het Repair Café brengt daar veran-
dering in. ■

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.

Vacature 
De gemeente Lopik is op zoek naar een:

Woo- en privacy jurist 
      (32-36 uur per week)

• Een afgeronde juridische opleiding op minimaal HBO-niveau
• Werkervaring als adviseur, Woo (Wet open overheid) of privacy
•  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring,  

maximaal € 4.671,- bruto per maand
•  Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB)  van 17,05%, dat je iedere 

maand vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke wensen. 

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

Je hebt nog t/m 1 september om huurtoeslag of zorgtoeslag over 2021 
aan te vragen

Had je minder inkomen in 2021? Bijvoorbeeld 
omdat je in coronatijd minder werkte, bent ge-
scheiden 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  
één week 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 situ-
atie 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 zorg- of huurtoeslag van 
vorig jaar kan krijgen? Je kan het zelf controleren 
op toeslagen.nl/aanvraag2021. De toeslag aan-
vragen doe je op mijntoeslagen.nl 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 ver-
dient? Pas dit dan meteen aan in  
mijntoeslagen.nl

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 Toesla-
genservicepunt in de buurt en maak een af-
spraak. ■
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NIEUWSGIERIG?
In september, oktober en november gaan we tijdens een kop koffie het 
gesprek met elkaar aan. Zo willen we je leren kennen en zien wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. We maken onze afspraken op maat! 

Je kunt contact opnemen met onze HR-adviseurs Margaretha of Daniëlle 
voor een afspraak. Dat kan via peno@lopik.nl of bel (0348) 55 99 55.

Kijk voor meer informatie op www.lopik.nl

Heb je bergen aan werkervaring 
en wil je niet (langer) stilzitten? 
Ben je misschien al met pensioen 
maar sta je te popelen om weer 
(een aantal uren) aan de slag te 
gaan? Dan willen we met jou 
kennismaken!

De gemeente Lopik is op zoek naar 
nieuwe collega’s met de nodige 
levenservaring.  We kunnen op 
veel vlakken extra hulp gebruiken. 
Daarom zoeken we mensen met 
affiniteit of interesse in vakgebieden 
zoals:

• Financiën
• Informatie & Automatisering
• Ruimtelijke ontwikkeling/ planologie
• Economie, Recreatie, Toerisme & 

Landbouwtransitie
• Projectleiding civiel
• Gastheer/-dame, telefonie
• Jeugdzorg
• Openbare orde en veiligheid
• Zorg en ondersteuning

LOPIK GAAT VOOR EEN 
PLEZIERIGE LEEFOMGEVING
Lopik is een heerlijke gemeente om 
in te werken en wonen. Het groene 
landschap, de rivier de Lek en de 
dorpse kleinschaligheid bieden 
rust en ruimte. Het is onze rol als 
gemeente bij te dragen aan deze plezierige 
leefomgeving. 

Onze organisatie is in ontwikkeling; we gaan voor flexibiliteit, 
kwaliteit, resultaat - en klantgerichtheid. Dienstverlening aan 
onze inwoners en ondernemers is het allerbelangrijkst. Wij 
zijn informeel, wendbaar en houden de lijntjes kort. Een kleine 
organisatie met een fijne cultuur. Bij ons kun je écht de handen 
uit de mouwen steken voor onze betrokken inwoners en 
ondernemers. Genoeg te doen!

hoeft niet, 
maar kan 
dus wel!

DE KRACHT VAN SENIOR 
MEDEWERKERS
Wij geloven in de kracht van senior 
medewerkers. Mensen die hun 
sporen hebben verdiend en die hun 
jarenlange kennis en ervaring willen 

inzetten in onze organisatie. 

We willen graag dat een beetje extra 
werken, past in jouw leven en daar 
sluiten we op aan. We bieden dan ook 
een grote mate van flexibiliteit als het 
gaat om werkuren en thuiswerken. En 
als je het nodig hebt wat extra kennis 

op te doen, bieden we interessante 
trainingen. Inhoudelijk maar ook op het 

gebied van digitalisering. 



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Boveneind NZ 42C te Benschop, verbouwen 

schuur tot woning, 19 augustus 2022.
•  Holstein Friesian 9 te Lopik, realiseren erf

afscheiding en poort bij inrit garage,  
21 augustus 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Lopikerweg oost 98A1 te Lopik, realiseren 

tuinhuisje, 19 augustus 2022.
    De beslistermijn wordt verlengd in verband 

met het niet tijdig gereed zijn van de toets. 
Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste  
beslisdatum 5 oktober 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Benedeneind NZ 370 te Benschop, legaliseren 

lichtmasten bij paardenbak, 15 augustus 
2022.

•  Lekdijk west 44 te Lopik, verplaatsen wild
roosters, 16 augustus 2022.

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Zuidzijdseweg 194 te Polsbroek, slopen  

woning, 15 augustus 2022.

•  Benedeneind ZZ 271A in Benschop, Burge
meester en wethouders van de gemeente  
Lopik hebben op 1 juni 2022 een melding in 
het kader van het Besluit lozen buiten inrich
tingen (Blbi) ontvangen van Nathan Projects 
B.V. te 't Harde. De melding heeft betrekking 
op het realiseren van een gesloten bodem
energiesysteem, aan de Benedeneind ZZ 271A 
in Benschop en heeft zaakkenmerk 
Z/22/721591. ■

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  
emailservice. 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  
 

belangen, spoed bij is. Het verzoek om voor
lopige voorziening moet worden gericht aan 
de Rechtbank MiddenNederland,  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 
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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