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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  ■  ■  ■

Kennisgeving verleende ontheffing  
geluidshinder Bouwbesluit 2012
Op 18 augustus 2022 is een ontheffing verleend 
van het verbod op veroorzaken van geluidshin-
der op grond van artikel 8:3 Bouwbesluit 2012. 
De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van 
de volgende werkzaamheden ten behoeve van 
de realisatie van diverse projecten op recreatie-
terrein Salmsteke:

• Het laden en buitendijks lossen.

De werkzaamheden vinden plaats op en rondom 
de westzijde van recreatieterrein Salmsteke, ka-
dastraal bekend JVD00 B 5060 en JVD00 B 4684. 
De ontheffing geldt in de periode van 18 augus-
tus t/m 30 september 2022 van 05:00 - 07:00 
uur en van 19:00 – 21:00 uur.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bin-
nen zes weken na datum van verzending ervan 

een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift 
moet ondertekend zijn en moet ten minste bevat-
ten: - naam en adres van de indiener; - datum 
bezwaarschrift; - de gronden van het bezwaar;- 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt. U wordt verzocht tevens een 
kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar: 
het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 50, 3410 CB  Lopik.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de 
werking van een besluit niet op. Gelijktijdig met 
of na indiening van het bezwaarschrift kunt u 
daarom de Rechtbank Midden-Nederland, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 
DA  Utrecht (tel. 030-223 30 00) schriftelijk ver-
zoeken de beslissing te schorsen of daarvoor 
een voorlopige voorziening te treffen. U geeft 

daarbij aan waarom u meent onevenredig in uw 
belangen getroffen te zijn, wanneer tot onmid-
dellijke uitvoering van de beschikking wordt 
overgegaan. Bij deze procedure wordt griffie-
recht geheven. Wilt u weten hoeveel het griffie-
recht bedraagt, dan is het raadzaam om contact 
op te nemen met de griffie van de rechtbank. 

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopikerweg west 31 te Lopik, het legaliseren 

van een bestaand bijgebouw, 26 augustus 
2022;

•  Jeroen Boschlaan 11 te Lopik, het plaatsen van 
nieuwe kozijnen, 28 augustus 2022. 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Lekdijk west 66A te Lopik, het oprichten van 

een bijgebouw, 17 augustus 2022;

•  Benedeneind NZ 370 te Benschop, rectificatie 
van de vergunning voor het legaliseren van 
lichtmasten t.b.v. paardenbak, 22 augustus 
2022;

•  Graafdijk 2A te Lopik, het kappen van een 
boom, het bouwen van een dam met duiker en 
het maken van een aansluiting op de openbare 
weg, 25 augustus 2022.

Ingetrokken omgevingsvergunning, zie 2, 4* en 
*8
•  Graafdijk 2B te Lopik, het bouwen van een 

nieuwe woning en het aanleggen van een uit-
weg op het perceel ten oosten van Graafdijk 
2B, 25 augustus 2022.

Vervolg zie verder >

  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

Regeling tegemoetkoming zorgkosten 
bij chronische ziekte of handicap

Sommige mensen moeten extra geld uitgeven om-
dat ze een chronische ziekte of een handicap heb-
ben. Denk aan extra reiskosten, een duurder dieet 
op voorschrift van een arts, hulpmiddelen of extra 
uitgaven voor kleding.

Eén keer in het jaar kan de gemeente een financiële 
bijdrage aanbieden om inwoners te helpen met hun 
extra (zorg)uitgaven. Daarvoor heeft de gemeente 
de Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten ge-
meente Lopik 2022 vastgesteld.
Inwoners van de gemeente Lopik kunnen een tege-
moetkoming van € 400,- aanvragen als ze aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

•  zij wonen in de gemeente Lopik;
•  zij of hun minderjarige kind (die ook in de ge-

meente Lopik woont) hebben een chronische 
ziekte of handicap;

•   (gezamenlijk) inkomen was in 2021 niet hoger 
dan 120 procent van de bijstandsnorm die voor 
hen van toepassing is. in 2021 niet hoger was dan 
120 procent van de bijstandsnorm die voor hen 
van toepassing is.

Inwoners die aan de voorwaarden voldoen  
kunnen vanaf 1 september 2022 een aanvraagfor-
mulier downloaden via de website van Werk en In-
komen Lekstroom (www.wil-lekstroom.nl > Voor u 
> Extra’s bij een laag inkomen > Extra’s Lopik).

Op de website van WIL en de gemeente vindt u 
meer informatie over de regeling. Inwoners die in 
2021 een tegemoetkoming hebben ontvangen, 
hoeven in 2022 niet opnieuw een aanvraag te 
doen. Zij krijgen de tegemoetkoming dit jaar auto-
matisch uitgekeerd. Hierover ontvangen zij een 
brief van de gemeente.

Nieuwe aanvragen moeten met de benodigde bijla-
gen vóór 1 november 2022 zijn ingediend. ■

Open Monumentendag 2022
Welkom zaterdag 10 september a.s. in de tuinen van Huis te Jaarsveld

Na de verwoesting in 1672 van het Kasteel  
Veldenstein wordt er door Cornelis de Witt 
(1696-1769) een nieuwe periode voor het Huis 
te Jaarsveld ingeluid. Samen met zoon Johan 
(1720-1783) gaat hij hard aan de slag om het 
terrein helemaal op te schonen en het nu nog 
bestaande landhuis te bouwen. Verschillende 
bewoners na hen hebben veranderingen aange-
bracht om het wooncomfort te vergroten.

De huidige eigenaar heeft inmiddels uitge-
breide historische studies van huis en tuin laten 
uitvoeren om vast te stellen wat vanuit histo-
risch perspectief de beste wijze is om het huis 
en het koetshuis te renoveren en de tuinen te 
herontwikkelen. De tuin op het wooneiland is 
daarbij zoveel mogelijk teruggebracht naar de 
vroege Hollands klassieke landschapsstijl. Nu 
de werkzaamheden bijna zijn voltooid is het op 
Open Monumentendag, zaterdag 10 september, 
mogelijk om het resultaat te bewonderen en de 
geschiedenis van de tuinen te zien, te horen en 
te beleven. 

Programma:
10.30 uur Opening en openstelling tuinen
11.00 uur  1e Rondleiding door tuinbaas  

Inge Castelijn
11.30 uur  Verhalenverteller Kees Geelhoed 

neemt u mee in het verleden
13.00 uur 2e Rondleiding door de tuinen
13.30 uur Verhalenverteller 2e ronde
14.30 uur 3e Rondleiding door de tuinen
15.00 uur Laatste vertelronde
16.00 uur Afsluiting

De gehele dag zijn de tuinen vrij te bezichtigen. 
Voor de rondleidingen en vertelrondes kunt u 
zich vooraf inschrijven, dan weet u zeker dat er 
plaats is.

Op verschillende verkoopplaatsen kunt u genie-
ten van een drankje. De muzikale omlijsting van 
deze dag wordt verzorgd door trekzakgroep  
Bon Bon.

Aanmelden 
Aanmelden voor rondleidingen en/of vertelron-
des bij dienyscheffer@outlook.com 
Bezoekadres: S.L. van Alterenlaan 27 in Jaars-
veld.
Toegang tot de tuinen via het kerkhek, schuin 
tegenover de Kerkstraat.
Parkeren op het weiland tegenover Huis te 
Jaarsveld. ■
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HEBBEN WE JE INTERESSE GEWEKT?
Je kunt contact opnemen met onze HR-adviseur Margaretha 
voor een afspraak. Dat kan via peno@lopik.nl of bel (0348) 55 99 55.

Kijk voor meer informatie op www.lopik.nl

hoeft niet, 
maar kan 
dus wel!

Droom jij wel eens van een nieuwe 
carrière en heb je het lef om het eens over 
een andere boeg te gooien?

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 & Land-

bouwtransitie
• 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 klein-
schaligheid 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 hou-
den 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!

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR
JOUW TALENTEN
We zijn op zoek naar collega’s die geloven 
in een duurzame relatie, die hun eigen 
perspectieven meenemen en zich een 
doorzetter noemen. We bieden interessan-
te trainingen en cursussen op verschillen-
de gebieden.  

NIEUWSGIERIG?
KOM DAN SPEEDDATEN 
In september, oktober en november gaan 
we tijdens een kop koffie het gesprek met 
elkaar aan. Tijdens de speeddates willen 
we je leren kennen en zien wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. We staan open 
voor een grote mate van flexibiliteit als het 
gaat om beschikbare inzet werkuren en 
thuiswerken.



 ■  ■  ■  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 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 ver-
zonden 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 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. 

*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. ■
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