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Gemeentenieuws 6 april 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

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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, zie *1 
•  Dorp 140 te Benschop, legaliseren tuinhuis en 

glazen overkapping, 29 maart 2022;
•  Lopikerweg oost 123A te Lopik, aanpassen dak-

bedekking aan achterzijde boerderij, 31 maart 
2022;

•  Hof van Batuwe 13 te Lopikerkapel, nieuwbouw 
schuur, 3 april 2022;

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning, zie 1*
•  Parkeervak tegenover Rietkraag 25 te Lopik, 

bouwplaats t.b.v. onderhoud schilderwerk,  
29 maart 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•   Uitweg 8, LPK00/F/925 te Lopikerkapel, verbou-

wen woning naar drie appartementen, 28 maart 
2022. De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het niet tijdig gereed zijn van de toets. Door 

dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 
10 mei 2022.

•  Zuidzijdseweg 158A te Polsbroek, oprichten drie 
schuren en een corridor op het perceel, 30 maart 
2022.
De beslistermijn wordt verlengd in verband met het 
niet tijdig gereed zijn van de toets. Door dit besluit 
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2022.

•  Floris van Egmondbrug, LPK00 B 3263 te Lopik, 
aanbrengen duiker en onderwaterbeschoeiing,  
31 maart 2022.De beslistermijn wordt verlengd in 

verband met het niet tijdig gereed zijn van de 
toets. Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste 
beslisdatum 12 mei 2022.

•  Rolafweg Noord 7 te Lopik, veranderen voormalig 
dagverblijf naar vier appartementen, 1 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  
13 mei 2022.

Vervolg zie volgende pagina >

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

Voorverkoop abonnementen,  
leskaarten en cursussen Zwembad Lobeke
De voorverkoop van de zwemabonnementen, 
leskaarten en cursussen is van dinsdag 19 april 
t/m vrijdag 22 april a.s. in Zwembad Lobeke, 
Churchilllaan 21 in Lopik.

Openingstijden tijdens de voorverkoop

•  dinsdag van 
09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur;

•  woensdag van  
09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur;

•   donderdag van  
09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur;

•  vrijdag van  
09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur.

Tip: voorkom een lange wachttijd door op een 
andere dag dan dinsdag te komen.

Informatie
Meer informatie, tarieven en het aanvraagformu-
lier vindt u op www.zwembadlopik.nl U kunt ook 
bellen naar 0348 - 55 17 21 of een e-mail sturen 
naar zwembad@lopik.nl ■

Geachte inwoners van Lopik,
Onnoemelijk trots! Dat ben ik op iedereen die 
zich op wat voor manier dan ook inzet voor  
Oekraïne. De inzet, betrokkenheid en saamho-
righeid in onze gemeente is ongekend. Dat vind 
ik als burgemeester hartverwarmend.  

Er voltrekt zich een humanitaire ramp die vele 
Oekraïners noopt tot het ontvluchten van hun 
zo geliefde vaderland. Ver weg van hun dierba-
ren die achter moeten blijven, naar elders zijn 
gevlucht of de oorlog misschien niet hebben 
overleefd. 
Ieder jaar op 4 en 5 mei staan we in Nederland 
samen stil bij oorlogsslachtoffers en vrijheid en 
zeggen we tegen elkaar dat ‘dit’ nooit meer 
mag gebeuren. Geschokt zien we dagelijks via 
de hartverscheurende beelden uit Oekraïne die 
via televisie en andere kanalen tot ons komen 
dat ‘dit’ nu tóch gebeurt. 

Velen van u waren vanaf de eerste berichten in 
februari gedreven om hulp te bieden. Stelden 
hun hart open en kwamen meteen in actie. 
Door het houden van inzamelingsacties, door 
samen te werken met ons als gemeente, door 
netwerken aan te boren, door werknemers en 
materialen te leveren, door het opzetten van 
een website en soms zelfs door hun eigen pri-
vacy op te geven en hun huis open te stellen. 
Ook is er de afgelopen weken heel hard ge- 

 
werkt om van een aantal (particuliere) locaties, 
waaronder de voormalige basisschool ‘De Zomer-
gaard’, een prachtig tijdelijk ‘thuis’ te maken. 

Dankzij de niet aflatende inzet van velen heeft 
onze gemeente inmiddels meerdere ont-
heemde Oekraïense vluchtelingen warm en 
gastvrij mogen ontvangen. We vertrouwen erop 
dat zij de komende weken dankzij ieders goede 
zorgen wat rust en regelmaat kunnen vinden en 
dat zij zich meteen welkom voelen in onze ge-
meente.

Namens het gemeentebestuur en mijzelf diep 
respect en veel dank voor uw inzet! ■

Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Lopik,
namens deze,

de burgemeester,

(dr. L.J. de Graaf )

Overdragen gemeentearchieven naar RHC
In de 1e week van april worden de archieven uit 
de periode 1943 t/m 1999 van de gemeente  
Lopik en de voormalige gemeenten Benschop en 
Polsbroek verhuisd naar het Regionaal Histo-
risch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 
in Woerden. Vanaf 11 april zijn deze archieven 
(onder andere bouw- en hinderwetvergunnin-
gen) te raadplegen bij het RHC, bezoekadres 
Blekerijlaan 14, Woerden,  telefoonnummer 
0348-428846, e-mail rhc@woerden.nl. 
Het RHC is elke werkdag geopend van 9.00 tot 
16.30 uur. Op vrijdag alleen op afspraak.

Meer informatie kunt u vinden op de website  
rhcrijnstreek.nl ■

Fit op de fiets met Doortrappen in Lopik
Nederland is een fietsland, we doen het allemaal, 
van jong tot oud. Team Sportservice (met steun 
vanuit Provincie Utrecht) wil iedereen zo lang 
mogelijk veilig, verantwoord en met plezier laten 
fietsen. Daarom organiseert Team Sportservice 
Lopik Doortrappen activiteiten voor ouderen.  

Wat houden de activiteiten van Doortrappen in? 
Dit zijn interactieve ochtenden waarbij er aan-
dacht wordt besteed aan veilig op- en afstappen 
en beweeg- en evenwichtsoefeningen. Ook krij-
gen deelnemers handige tips over het gebruik 
van de fiets. 

Het programma 
Op woensdag 13 april start het eerste Doortrap-
pen-evenement bij Dorpshuis De Schouw in  
Lopik. De deelnemers krijgen bij ontvangst om 
10.00 uur een heerlijk kopje koffie of thee. 
Daarna volgt een interactief programma met 
praktische informatie. 
Doortrappen gaat ook nog langs in Benschop op 
20 april bij sporthal De Bosrand. 

Op beide data van 10.00 tot 12.00 uur. Komt u 
ook? Neem dan uw eigen fiets mee. Deelname 
aan de activiteiten van Doortrappen is gratis. 

Aanmelden voor de Doortrappen 
Wilt u zich aanmelden voor of eerst meer infor-
matie over de Doortrappen-activiteiten? Neem 
dan contact op met: Lieke van Adrichem, Buurt-
sportcoach Team Sportservice Lopik, via e-mail 
lvanadrichem@teamsportservice.nl of telefoon-
nummer 06 - 23 66 61 85. ■



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

Verleende omgevingsvergunning (reguliere pro-
cedure), zie *2, *4 en *8
•  Koningin Julianasingel 23 te Benschop, bou-

wen twee dakkapellen op voor- en achterdak-
vlak woning, 1 april 2022.

•  Copenweg 57 te Lopik, alvast voorbereidend 
verplaatsen van bedrijfsactiviteiten van de 
Noordzijdseweg 145/145A in Polsbroek naar de 
percelen LPK00 G 1822, LPK00 G 1941 en LPK00 
G 1821, ten westen van het MOB-complex M.A. 
Reinaldaweg, ten noorden van het bedrijven-
terrein De Copen en gedeeltelijk ter plaatse van 
het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
Uitbreiding De Copen, 1 april 2022.

•  Lopikerweg oost 7, LPK00 G 1347  te Lopik, op-
richten woonunit, 1 april 2022.

•  Noordzijdseweg 187 te Polsbroek, herbouwen 
boerderij na brand, 1 april 2022.

•  Boveneind NZ 92 te Benschop, oprichten uit-
bouw, 1 april 2022.

Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure), zie *9
•  Van Mieropstraat 3 te Lopik, bouwen tweekap-

woning, 31 maart 2022.

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke 
onderbouwing en overige bijbehorende stukken 
liggen van 28 maart 2022 tot en met 8 mei 2022 
voor een ieder ter inzage op werkdagen van 
09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Strategie, 
Beleid en Projecten. Ook buiten deze openings-
tijden kan de aanvraag worden ingezien. Hier-
voor dient u een afspraak te maken. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en  
milieu), zie *10
•  Lopikerweg oost 80 te Lopik, saneren asbest-

houdende dakbedekking, 28 maart 2022.
•  Lopikerweg oost 80 te Lopik, slopen schuur,  

1 april 2022.
•  Benedeneind ZZ 271 te Benschop, slopen 

schuur, 28 maart 2022.
•  Oranje Nassauhof 2-14 (even), 37-61 (oneven), 

24-32 (even) te Lopik, sloopwerkzaamheden 
t.b.v. van de renovatie van 25 woningen,  
29 maart 2022.

•  Oranje-Nassaustraat 10 te Benschop, Op  
17 maart 2022 is van Terberg Benschop B.V. 
een melding in het kader van Activiteitenbe-
sluit milieubeheer ontvangen. De melding 
heeft betrekking op de opslag en het gebruik 

van Lithium-Ion-batterijen binnen de vestiging 
van Terberg Benschop B.V. aan de Oranje- 
Nassaustraat 10 te Benschop en heeft zaakken-
merk Z/22/716241.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie *1
•  M. de Roos, autocross Rang Pang op 4 en 6 juni 

en 3 september 2022 van 09:00 tot 21:00 uur 
op industrieterrein ‘de Copen’ te Lopik,  
23 maart 2022.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
KPJ Cabauw, tentfeest Cabauw aan de Geste  
(Cabauwsekade 41), op 22, 23 en 26 april 2022 
van 21:00 tot 2:00 uur en 27 april 2022 van 10:00 
tot 21:00 uur, 4 april 2022. ■

Bekendmakingen en kennisgevingen
De gemeente Lopik publiceert per 1 juli 2021 op 
grond van de Wet elektronische publicaties alle 
verplichte officiële regelgeving en bekendma-
kingen/kennisgevingen op www.officielebe-
kendmakingen.nl. U kunt zich via deze website 
abonneren op een e-mailservice. Dan krijgt u 
bericht als er een bekendmaking/kennisgeving 
wordt gepubliceerd in uw buurt. 
Meer informatie over het bekendmaken van of-
ficiële gemeentelijke regelgeving en bekend-
makingen/kennisgevingen vindt u op onze 
website www.lopik.nl onder de knop Gemeente 
> Bekendmaking, regelgeving en rechtsbe-
scherming

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@lo-
pik.nl. Ook is informatie te vinden op www.om-
gevingsloket.nl.

*1)
De ingediende aanvragen zijn alleen ter infor-
matie en liggen niet ter inzage. Indien voor een 
omgevingsvergunning een uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, dan wordt 

deze aanvraag nog een keer apart gepubli-
ceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om ge-
durende 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 ver-
krijgen (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 geval uw naam 
en adres, de datum, de omschrijving van het 
betreffende besluit en de reden van het be-
zwaar. 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 bezwaar is inge-
diend. In dat geval treedt de vergunning pas in 
werking totdat de beslissing op bezwaar is ge-
nomen. Met dien verstande dat als het bezwaar 
gegrond wordt verklaard, geen inwerkingtre-
ding 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. 

*6)
Het besluit treedt na bekendmaking (verzen-
ding) 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 voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de Rechtbank Midden-Ne-
derland,  Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlo-

pige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierech-
ten.

*9)
De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen ge-
durende zes weken na publicatiedatum 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). 
Gedurende de termijn van 6 weken kunnen be-
langhebbenden schriftelijk of mondeling hun 
zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
brengen, gericht aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB 
Lopik.

*10) 
De geaccepteerde melding is ter informatie en 
ligt niet ter inzage. Informatie over een milieu-
melding is, onder vermelding van het zaakken-
merk, 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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