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Kijk voor meer informatie op: www.lopik.nl

 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■
Bekendmaking verlenen vergunning 
Lopikerweg west 95A in Lopik
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Lopik hebben op 21 september 2022 een ver
gunning verleend aan Brandstoffenhandel 
Ernst Boere te Lopik in het kader van de Wet al
gemene bepalingen (Wabo) voor het wijzigen 
van het bemande tankstation naar een onbe
mand tankstation, het verplaatsen van be
staande opslaglocaties en het vervangen van 

ondergrondse tanks op de locatie Lopikerweg 
West 95 A in Lopik. Het besluit heeft zaak
kenmerk Z/22/723904.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u 
bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de 
tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat 
dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt 
uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indie

nen. Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u rich
ten aan: Gemeente Lopik, postbus 50, 3410 CB 
Lopik. U kunt digitaal bezwaar maken via een 
formulier op de website van de gemeente Lopik.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
•  uw naam en contactgegevens;
•  de datum waarop u het bezwaar indient;
•  een beschrijving van (het onderdeel van) het 

plan waar u bezwaar tegen heeft;
•  de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;

•  als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handteke
ning (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als 
handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van 
kracht. Dit betekent dat de houder van het be
sluit hiervan gebruik kan maken. 

  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 email 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
Email: wijkagentlopik.decopen@politie.nl en 
Instagram: wijkagent_Lopik

REINIGINGSDIENST
M.A. Reinaldaweg 1921, 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

Langere wachttijd voor hulpmiddelen 
en huishoudelijke hulp 

Vraagt u bij het Breed Sociaal Loket hulp aan 
vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke onder
steuning)? Houd dan rekening met een langere 
wachttijd. 

Inwoners van de gemeente Lopik moeten op dit 
moment langer wachten op een hulpmiddel zo
als een rolstoel of scootmobiel. De wachttijd 

voor een eerste gesprek is langer dan normaal 
en daarna duurt het nog enkele weken tot soms 
maanden voordat u het hulpmiddel krijgt.

Tekort aan onderdelen
Er is een groot tekort aan onderdelen omdat 
bepaalde grondstoffen moeilijk verkrijgbaar 
zijn. Daarom kunnen sommige hulpmiddelen 
op dit moment niet gemaakt of gerepareerd 
worden. Deze problemen duren nog zeker een 
paar maanden. Ook hebben thuiszorgorganisa
ties een tekort aan personeel. Daarom moeten 
inwoners, na de goedkeuring van de gemeente, 
ook langer wachten op huishoudelijke hulp. Het 
kan een aantal weken duren tot de hulp start.
Kijk voor meer informatie op www.lopik.nl > 
Breed Sociaal Loket of neem contact op via tele
foonnummer (0348) 55 99 55 (maandag t/m 
vrijdag van 09.00  12.30 uur) of stuur een  
email naar bsl@lopik.nl ■

Vaccinatiecampagne tegen HPV
Meisjes en jongens die dit jaar 10 jaar worden 
kunnen zich laten vaccineren tegen HPV (hu
maan papillomavirus). Jongeren in de regio 
Utrecht hebben een uitnodiging van het RIVM 
voor de vaccinatie ontvangen. Ook vindt er een 
inhaalcampagne plaats, waarvoor jongeren 
een uitnodiging ontvangen.  

Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten 
kanker
HPV is een virus; het humaan papillomavirus. 
Van dat virus merk je meestal niks, maar het is 
wel heel besmettelijk. Een HPVinfectie kan  
6 soorten kanker veroorzaken. Acht op de tien 
mensen raken een of meerdere keren in hun  
leven besmet met HPV.

Er is geen behandeling voor HPV. Het lichaam 
moet het virus zelf opruimen. Het HPVvaccin 
beschermt tegen zes soorten HPVkanker. Meis
jes worden al sinds 2010 gevaccineerd tegen 

HPV. Tegenwoordig krijgen ook jongens de kans 
om zich te beschermen tegen HPVkanker. De 
vaccinaties horen bij het Rijksvaccinatiepro
gramma en zijn gratis.

Meer informatie
Wil je meer informatie over HPV of de vaccina
tie? Kijk dan op www.ggdru.nl/hpv   ■

Herhaalprik tegen Corona

Sinds 19 september wordt de herhaalprik tegen 
corona aangeboden aan alle 60plussers en 
aan mensen met een ernstig verminderde weer
stand. Daarna kan iedereen van 12 jaar en ou
der een herhaalprik krijgen als zij daarvoor aan 
de beurt zijn. Dit kan 3 maanden na de laatste 
coronaprik of coronabesmetting. De exacte da
tum wordt nog bekend gemaakt, dit hangt af 
van het verloop van de campagne van de eerste 
groep. 

De herhaalprik kan alleen worden gegeven als 
de basisserie is afgerond. De basisserie be
staat uit de eerste twee prikken tegen corona, 
of de eerste prik voor mensen die met Janssen 
zijn gevaccineerd. Mensen die de basisserie 
nog niet hebben gehad of nog niet hebben af

gerond, kunnen de eerste prikken uit de basis
serie nog steeds halen. Hoe meer mensen de 
herhaalprik halen, hoe beter een opleving van 
het coronavirus kan worden afgeremd.

Wie is aan de beurt
De eerste groepen die worden uitgenodigd zijn 
mensen met een hoger risico om ziek te wor
den. Dit zijn:
•  mensen vanaf 60 jaar;
•  mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die 

jaarlijks worden uitgenodigd voor de griep
prik;

•  bewoners van zorginstellingen;
•  mensen met het syndroom van Down.

Ook zorgmedewerkers met patiënten of cliën
tencontact krijgen snel een uitnodiging. In de 
loop van het najaar kan iedereen van 12 jaar en 
ouder met de basisvaccinatie(s) een herhaal
prik krijgen.

Na het ontvangen van de brief kunt u een  
afspraak maken, online via planjeprik.nl of  
telefonisch via het telefoonnummer dat in de 
uitnodigingsbrief staat.

Voor meer informatie kunt u terecht bij GGDrU. 
via www.ggdru.nl ■

Held. Dat mag best eens gezegd 
worden 
Mantelzorgers zijn de onzichtbare helden van 
ons land. Jong en oud, van het kleinste dorp tot 
de grootste stad. Het werk van mantelzorgers is 
onmisbaar en zeker niet vanzelfsprekend. Vaak 
wordt hulp gegeven aan iemand uit de naaste 
omgeving. Als ware thuiszorgprofessionals zet
ten zij vaak alles opzij, ook zichzelf.

Dit jaar spreekt wethouder Gerrit Spelt zijn 
waardering en bewondering uit naar  mantel
zorgers in de gemeente Lopik. Zij ontvangen 
een VVVbon ter waarde van € 50 en een lokale 
cheque ter waarde van € 30. De waardering is 
voor inwoners die zorgen voor iemand die in de 
gemeente Lopik woont. Als u zorgt voor iemand 
in een andere plaats, moet u daar de waarde
ring aanvragen.

Waardering aanvragen
Mantelzorgers die nog niet bekend zijn  
bij het Steunpunt kunnen zich aanmelden  
door een email te sturen naar  
i.nederend@stichtingpulse.nl of door te bellen 
naar (06) 174 41 854. Voor meer informatie kun
nen mantelzorgers ook terecht bij het Breed 
Sociaal Loket of steunpunt mantelzorg Pulse of 
kijk op www.lopik.nl ■

Vervolg zie volgende pagina >
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 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■

Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de 
werking van het besluit te schorsen, dan kunt u 
een verzoek om een voorlopige voorziening indie-
nen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft ge-
maakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige 
voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en 
een afschrift van het besluit mee. Ook moet u ver-
melden wat de reden is om de vergunning te 
schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffie-
recht moet betalen als u een voorlopige voorzie-
ning aanvraagt. U kunt het besluit en de bijbeho-
rende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via 
info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u 
hierbij het kenmerk Z/22/723904. U kunt de stuk-
ken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimede-
slaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Lopik.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de 
RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of 
info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierbo-
ven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de  
hoogte blijven van publicaties van de overheid 
over uw omgeving? Abonneert u zich dan via 
www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan 
bericht als er een melding of besluit wordt gepu-
bliceerd over een locatie in uw buurt.
 
Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  LPK00-E-1122, achter Dorp 162A te Benschop, 

aanleggen duikers, mantelbuizen, dempen en 
(ver)graven van sloten, 22 september 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Zuidzijdseweg 108 te Polsbroek, het realiseren 

van een kleine windmolen, 21 september 2022. 
De beslistermijn wordt verlengd in verband met 
het niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit 
besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
9 november 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere pro-
cedure), zie *2, *4 en *8
•  Theo Kleverstraat 10 te Benschop, het plaatsen 

van een dakkapel op het voordakvlak, 20 sep-
tember 2022;

•  Churchill-laan 19-20 te Lopik, de verbouw van 
een winkelpand naar appartementencomplex, 
20 september 2022;

•  Wielsekade 69 te Lopik, vervangende bouw 
van een woning, 20 september 2022;

•  Boveneind ZZ 63 te Benschop, het plaatsen van 
zonnepanelen op het zuidelijk talud,  
20 september 2022;

•  Lopikerweg oost 98A1 te Lopik, het realiseren 
van een tuinhuisje, 22 september 2022;

•  S.L. van Alterenlaan 6 te Lopik, het bouwen van 
een berging, 22 september 2022;

•  Lopikerweg west 99-01 te Lopik, het verharden 
van de tijdelijke, bestaande inrit,  
22 september 2022;

•  Kavel 37 te Lopik-Oost, het bouwen van een 
nieuwe woning en de aanleg van een uitrit,  
22 september 2022. 

Buiten behandeling stelling omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
•  Meidoornlaan 11 te Lopik, het plaatsen van een 

dakkapel, 20 september 2022.  

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 en 
*8
•  Noordzijdseweg 183B te Polsbroek, het plaat-

sen van een overkapping en het vervangen van 
de tijdelijke opslag naar een berging,  
22 september 2022. ■

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 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 
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 wethouders 
van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder 
geval uw naam en adres, de datum, de om-
schrijving van het betreffende besluit en de 
reden van het bezwaar. We vragen u een ko-
pie 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 ge-
daan. 

*5)
Het besluit treedt de dag na afloop van de 
bezwaartermijn (ter inzage legging) in  
 

werking, tenzij gedurende die termijn be-
zwaar is ingediend én een verzoek om voorlo-
pige voorziening is gedaan.
De omgevingsvergunning treedt na afloop 
van de beroepstermijn in werking, tenzij ge-
durende die termijn beroep is ingesteld én 
een verzoek om voorlopige voorziening is ge-
daan.

*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 voor-
ziening moet worden gericht aan de Recht-
bank Midden-Nederland,  Afdeling bestuurs-
recht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Post-
bus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank 
int hiervoor griffierechten. ■ 
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