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Gemeentenieuws 4 mei 2022

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

Vacature
Lopik heeft het grootste vacuüm rioolstelsel van West-Europa. Lopik is daarin een voorloper en 
daar zijn we trots op!  De gemeente Lopik is voor dit rioolstelsel op zoek naar een: 

TECHNISCH MEDEWERKER RIOLERING
voor 32 tot 36 uur per week

Samengevat
•  Onderhoudswerkzaamheden aan pompen en gemalen in gehele gemeente Lopik.  

Dit kan mechanisch, hydraulisch, elektrotechnisch of vacuüm gerelateerd zijn
•  MBO-opleiding (bijvoorbeeld werktuigbouwkunde of elektrotechniek)
•  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.018,- bruto,  

functieschaal 6, gebaseerd op een 36-urige werkweek
•  Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05%, welke 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. ■

Feestelijke opening zwembad Lobeke 

Afgelopen donderdagmiddag 28 april haalden wet-
houder Johan van Everdingen en kinderburgemees-
ter Lotte Roodenburg een nat pak tijdens de feeste-
lijke opening van het openluchtzwembad Lobeke. 
Om 13.30 uur opende het zwembad officieel zijn 
deuren voor een nieuw zwemseizoen. 

Badmeester Ben Oskam hield een welkomst-
woordje en daarna spraken zowel de wethouder als 
de voorzitter van de Stichting Vrienden van Lobeke, 
Dieny Scheffer, het publiek toe. Er is de afgelopen 
maanden hard gewerkt door veel vrijwilligers. Het 
zwembad en terrein liggen er weer mooi bij en dat 
is mede gelukt door (gulle giften van) sponsors. 
Kinderburgemeester Lotte Roodenburg vindt het 
belangrijk dat kinderen hun zwemdiploma halen en 
noemt het zwembad ‘supergezellig’.

Smulhut
Voordat het zwembad officieel werd geopend, 
opende kinderburgemeester Lotte Roodenburg 
ook de ‘Smulhut’. De ‘Smulhut’ is een horecapunt 
voor de lekkere trek na het zwemmen en wordt ge-
rund door vrijwilligers van de Stichting Vrienden 
van Lobeke. De opbrengst komt ten goede van de 
stichting. 

Nat pak
Na de opening van de ‘Smulhut’ stapten wethouder 
Johan van Everdingen en kinderburgemeester Lotte 
Roodenburg op een drijvend vlot en dansten zij  
samen met de kinderen langs de badrand de  
‘Vogeltjesdans’. Dat leidde uiteindelijk tot een nat 
pak. Voor de kinderburgemeester was dat overi-
gens geen probleem, zij is in het bezit van maar 
liefst zes zwemdiploma’s; naast A, B en C heeft zij 
ook Lobeke 1 en 2 en zwemvaardigheid.  

Stichting Vrienden van Lobeke 
De Stichting ‘Vrienden van Lobeke’ is verantwoor-
delijk voor het realiseren van diverse resultaten 
voor het zwembad; het realiseren van extra’s in het 
zwemaanbod en de dienstverlening. De gemeente 
is eigenaar van het zwembad, de werkgever van het 
zwembadpersoneel en richt zich op het aanbieden 
van de basis in de zwembadprogrammering. 

Informatie, openingstijden en gedragsregels vindt 
u op www.zwembadlopik.nl  ■

Op de foto: Pieter Buijs, Jimmy van Hoorn, Larissa 
Verweij, Peter Schep, Rob Verheul, Rogier Schou-
ten, Ingrid v/d Hek, Dieny Scheffer en Ilse Bergstra. 
Op de foto ontbreken Hanneke v/d Velde en Edwin 
Bergstra. 

Gemeentehuis gesloten op 5 en 6 mei
Op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei 2022 is het 
gemeentehuis gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag en 
een aansluitende ‘brugdag’.

De gemeentewerf is donderdag 5 mei gesloten. 
Vrijdag 6 mei bent u van harte welkom tijdens de 
gebruikelijke openingstijden (08.30 uur – 16.00 
uur). ■

Zes inwoners Koninklijk 
onderscheiden
Tijdens de Lintjesregen 2022 mocht burge-
meester Laurens de Graaf namens Zijne  
Majesteit de Koning aan zes inwoners van de 
gemeente Lopik een Koninklijke onderschei-
ding uitreiken. Hij reikte de onderscheidingen 
uit op de locaties waarvoor de decorandi zich 
veelvuldig hebben ingezet of op het huis-
adres. De zes Koninklijke Onderscheidingen 
betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
Dion Oosterbeek van Stichting Expreszie kon-
digde als heuse dorpsomroeper de komst van 
de burgemeester aan bij de gedecoreerden.

Aansluitend aan de uitreiking werden de  
gedecoreerden feestelijk ontvangen in Dorps-
huis De Schouw in Lopik. Ook de eerder in de 
gemeente Lopik woonachtige gedecoreerden 
waren voor deze feestelijke bijeenkomst  
uitgenodigd.
Op onze website en social-mediakanalen vindt 
u een video-compilatie van deze feestelijke 
dag. 

Van links naar rechts: De heer Brouwer, de 
heer Verwoerd, mevrouw Cluistra-Vos,  
mevrouw Van Roest-Meerveld, de heer  
Vendrig, de heer De Vos en burgemeester 
Laurens de Graaf. ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Cabauwsekade 47 en 48 te Lopik, nieuwbouw 

van nr. 47 en verbouw van nr. 48, 25 april 2022.
•  Kapelsepad 14 en 15 te Lopikerkapel, vervan-

gende nieuwbouw van beide woningen, 25 april 
2022.

•  Hendrik Stigtergaarde 1 te Jaarsveld, realiseren 
agrarische bedrijfsopstal, 26 april 2022.

•  Merelstraat 1 te Benschop, vervangen be-
staande dakkapel door bredere dakkapel, 26 april 
2022.

•  Damweg t.h.v. Watertoren te Polsbroek, Water-
torentrek op 3 september 2022; 29 april 2022.

•  Graafdijk 2A te Lopik, aanleg dam met duiker,  
30 april 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Lopikerweg oost 140 te Lopikerkapel, aanleg-

gen nieuwe inrit aan oostelijke zijde van het per-
ceel, 26 april 2022.

    De beslistermijn wordt verlengd in verband met 
het niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit 
besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum  
7 juni 2022.

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning, zie *2 en *3
•  Cabauwsekade 65 te Lopik, vergroten werktui-

genberging, 14 april 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere  
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Tiendweg 36 te Lopik, bouw werktuigenberging 

en hergebruik bovenbouw, 14 april 2022.
•  Percelen, bekend gemeente Lopik sectie D nr. 

500, sectie D nr. 882, sectie D nr. 569, sectie E nr. 
276 en sectie E nr. 281, reconstructie kruispunt 
Damweg/Benedeneind Noordzijde/Benedeneind 
Zuidzijde in Polsbroekerdam, 21 april 2022.

•  Lopikerweg west 115 te Lopik, oprichten mantel-
zorgwoning, 26 april 2022.

•  Noordzijdseweg 97A te Polsbroek, oprichten 
bijgebouw, 26 april 2022.

•  Lopikerweg west 70 te Lopik, oprichten tijde-
lijke werkschuur, 2 mei 2022.

•  Oranje-Nassauhof 2-14, 37-61 en 24-32 te  
Lopik, verschillende dakrenovaties bij 25 wonin-
gen, 2 mei 2022.

Buiten behandeling stelling omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
•  Churchill-laan 6 te Lopik, plaatsen dakkapel,  

21 april 2022.

Besluit omgevingsvergunningvrij, zie *2, *5 en 
*8
•  Perceel LPK00/G/623, nabij Zuiderparklaan te 

Lopik, leggen tijdelijke ondergrondse glasvezel-
kabel t.b.v. van internetvoorziening in bouwkeet 
bij het project Salmsteke Ontkiemt!, 26 april 
2022.

•  Dorp 192 te Benschop, plaatsen zonnepanelen 
op dak, 28 april 2022.

•  Zuidzijdseweg 158A te Polsbroek, realiseren 
drie schuren en een corridor, 28 april 2022.

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en  
milieu), zie *10
•  Noordzijdseweg 181 te Polsbroek, saneren as-

besthoudende dakbedekking, 29 april 2022.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie *1
•  R.J.A. Vianen, Watertorentrek (tractorpulling) op 

3 september 2022 van 11:00 t/m 4 september 
01:30 uur op de Damweg te Lopik/Polsbroeker-
dam t.h.v. de watertoren, 11 april 2022.

•  R.J.A. Vianen, ontheffing verstrekken zwak-alco-
holische dranken tijdens Watertorentrek op 3 sep-
tember 2022 van 11:00 t/m 4 september 01:00 
uur op de Damweg te Lopik/Polsbroekerdam t.h.v. 
de watertoren, 11 april 2022.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  A. Oskam, activiteiten Koningsdag, 27 april 2022 

op het Koning Willem-Alexanderplein in Lopik van 
08:00 tot 18:00 uur, 25 april 2022.

•  A. Oskam, ontheffing verstrekken zwak-alcoholi-
sche dranken bij activiteiten Koningsdag op  
27 april 2022 op het Koning Willem-Alexander-
plein in Lopik van 08:00 tot 18:00 uur, 25 april 
2022.

•  R.J.A. Vianen, ontheffing verstrekken zwak-alco-
holische dranken bij tentfeest ‘de Lampies’ op  
7 mei 2022 van 21:00 uur tot 8 mei 01:30 uur te 
Polsbroekerdam, 2 mei 2022.

•  Provincie Utrecht, ontheffing geluidshinder voor 
het uitvoeren van wegenwerken aan de N210 tus-
sen km 40.1 en 40.3 van 12 mei t/m 31 mei 2022 
tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:00 uur ’s mor-
gens, inclusief zaterdag en zondag, 2 mei 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 uitge-
breide voorbereidingsprocedure van toepas-
sing is, dan wordt deze aanvraag nog  
 

een keer apart gepubliceerd, waarbij de mo-
gelijkheid bestaat om gedurende de ter in-
zage termijn zienswijzen in te dienen. Infor-
matie 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. 

*3)
De van rechtswege verleende vergunning 
treedt na afloop van de bezwaartermijn in 
werking, tenzij gedurende die termijn be-
zwaar is ingediend. In dat geval treedt de 
vergunning pas in werking totdat de beslis-
sing op bezwaar is genomen. Met dien ver-
stande dat als het bezwaar gegrond wordt 
verklaard, geen inwerkingtreding plaats 
vindt. 

*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 
bezwaartermijn (ter inzage legging) in wer-
king, tenzij gedurende die termijn bezwaar 
is ingediend én een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan.

*6)
Het besluit treedt na bekendmaking (verzen-
ding) in werking, tenzij gedurende de ter in-
zage 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 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.

*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. telefo-
nisch te verkrijgen bij de afdeling Dienstver-
lening (0348) 55 99 55.■ 
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