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Gemeentenieuws 11 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

Repair Café
Elke maand staan de vrijwilligers van het Lopikse 
Repair Café voor je klaar. In mei op de 2e donder-
dagmiddag: 12 mei. 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 reparateurs 
staan er klaar om gratis te helpen bij alle moge-
lijke reparaties.

De kledingreparateur is weer aanwezig en er is 
ook de mogelijkheid om een laptop of pc die erg 
traag is geworden of malware aan boord heeft 
voor reparatie aan te bieden.  ■

Waterschap en Defensie oefenen 
hoogwaterscenario in crisisoefening  
Lek(ke) dijk

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 mei 
a.s. organiseert Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden samen met Defensie een 
meerdaagse crisisoefening met de naam ‘Lek(ke) 
dijk’. Langs de Lekdijk zijn in Nieuwegein, IJssels-
tein, Lopik, Houten, Wijk bij Duurstede en 
Utrechtse Heuvelrug op maandag, dinsdag en 

woensdag totaal ruim vijftig militairen en hon-
derddertig waterschapsmedewerkers actief. Ze 
oefenen een scenario waarin het hoogwater is en 
de Lekdijk het behoorlijk te verduren krijgt.

Dijkwachten en militairen inspecteren de Lekdijk 
tussen Amerongen en Schoonhoven te voet in 
meerdere rondes, zowel overdag als ‘s avonds; 
zij zoeken naar (gefingeerde) zwakke plekken en 
wellen in de dijk. Dijkwachten en militairen zijn 
herkenbaar aan hun felgekleurde hesjes en lo-
pen zowel op de weg als op het talud van de dijk.

Daarnaast oefenen waterschapsmedewerkers en 
militairen op verschillende locaties met het ne-
men van maatregelen op plekken waar water de 
dijk (zogenaamd) dreigt te ondermijnen.

Meer informatie kunt u vinden op www.hdsr.nl/
actueel/nieuws ■

Het Breed Sociaal Loket biedt 
helpende hand
Heeft u hulp nodig bij dagelijkse dingen in en om 
het huis? Kost het u vanwege een lichamelijke 
aandoening of een andere beperking moeite om 
het huis schoon te houden? Lukt het niet om  
zonder begeleiding de dagen in te delen? Zijn er 
opvoedproblemen of heeft u vragen over inko-
men en/of schulden? Hiervoor kunt u terecht bij 
het Breed Sociaal Loket. In ons team werken 
professionals op het gebied van zorg en welzijn. 
Wij helpen u met praktische oplossingen als het 
(even) tegenzit. Of als u er zelf niet helemaal uit-
komt.

De medewerkers van het Breed Sociaal Loket 
ondersteunen alle inwoners, van jong tot oud, bij 
het vinden van oplossingen zodat u en/of uw ge-
zin (weer) mee kunnen doen in de samenleving. 
Op onze website staat een animatiefilmpje. 
Daarin wordt meer informatie gegeven over het 
Breed Sociaal Loket.

Neem gerust contact met ons op 
Kom langs op ons inloopspreekuur in het Me-
disch Centrum Lopik op maandag en dinsdag van 
09:00 - 10:00 uur, bel ons op werkdagen tussen 
09.00 en 12.30 uur op telefoonnummer  
(0348) - 55 99 55 of stuur een e-mail naar  
bsl@lopik.nl  ■

Reparatie M.A. Reinaldaweg in Lopik

In de periode van vrijdag 13 - maandag 23 mei 
2022 voert aannemer KWS voor de provincie 
Utrecht werkzaamheden uit op de M.A. Reinalda-
weg (N210) in Lopik. Het gaat om een reparatie aan 
een duiker in de weg, ter hoogte van bedrijventer-
rein De Copen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, 
gedurende twee weekenden.

Reparatie duiker
Onder de N210 ligt een duiker. Dit is een construc-
tie die de sloten links en rechts van de weg met el-
kaar verbindt, zodat het water door kan stromen. 
De weg voor en na de duiker is de afgelopen jaren 
gezakt, waardoor er een oneffenheid in het weg-
dek is ontstaan. Omwille van de verkeersveilig-
heid, wordt de oneffenheid verholpen door het 
aanbrengen van betonnen stootplaten onder de 
weg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen:
•  Verwijderen van het asfalt en de fundering van de 

weg.
•  Aanbrengen stootplaten tegen de duiker aan.
•  Aanbrengen nieuwe fundering.

Planning, verkeersmaatregelen en bereikbaar-
heid
Om de hinder te beperken en de bereikbaarheid te 
borgen, voert KWS de werkzaamheden in twee 
weekenden uit. De omschrijving per weekend 
volgt hierna. Tijdens de werkzaamheden is bedrij-
venterrein De Copen tijdelijk ook via de calamitei-

teningang in en uit te rijden. Verkeersregelaars zijn 
aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

Weekend 13-16 mei 2022
Vanaf vrijdagavond 13 mei 20:00 uur tot 
maandagochtend 16 mei 05:00 uur:
KWS werkt in deze periode aan het fietspad/ 
parallelweg. Een deel van de hoofdrijbaan is tij-
dens de werkzaamheden in gebruik als werkge-
bied.
•  Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid 

via de N207-N228-N204.
•  Fietsers worden omgeleid via de hoofdrijbaan.
•  Bestemmingsverkeer kan De Copen bereiken 

vanuit noordelijke én zuidelijke richting.
•  Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten 

altijd een snelle doorgang.

Weekend 20-23 mei 2022
Vanaf vrijdagavond 20 mei 20:00 uur tot 
maandagochtend 23 mei 05:00 uur:
KWS werkt in deze periode aan de hoofdrijbaan.
•  Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid 

via de N207-N228-N204.
•  Bestemmingsverkeer kan De Copen bereiken 

vanuit noordelijke én zuidelijke richting.
•  Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden.
•  Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten 

altijd een snelle doorgang over de parallelweg.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten gooien waardoor 
het werk moet worden uitgesteld naar een later 
moment. Bijvoorbeeld als de buitentemperatuur 
lager is dan voorzien of als het lange tijd achter el-
kaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig 
omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende 
zal zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamh-
eden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg  
@werkaandewegutr dan op Twitter. Meer informa-
tie is ook te vinden via de website van de provincie 
www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/
reparatie-ma-reinaldaweg-lopik  ■

-

Alzheimer Café
Op donderdag 19 mei a.s. staat het onderwerp 
‘Afscheid nemen, omgaan met rouw en verlies’ 
op de agenda van het Alzheimer Café Lopik. 

Bij dementie raak je tijdens het hele proces lang-
zaam maar zeker je naaste kwijt. Er is minder 
contact, minder wederkerigheid en een compleet 
ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje 
moet je afscheid nemen van de persoon die je zo 
lang hebt gekend. Dat brengt veel emoties met 
zich mee. Hoe ga je daar mee om?

Het Alzheimer Café 
wordt gehouden in 
Dorpshuis De Schouw te 
Lopik. De zaal is open vanaf 
19:15 uur. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Marijke Schouten 
via telefoonnummer 06-12434770.
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 ■  ■  ■  B E K E N D M A K I N G E N  ■  ■  ■

Vergunningen 
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lekdijk west 44 te Lopik, het plaatsen van 

wildroosters, 4 mei 2022;
•  Perceel G878, N210 tussen Schoonhoven en 

Lopik, hmp 33.1, het aanpassen van de krui-
sing Cabauw, 5 mei 2022. 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Zuidzijdseweg 116 te Polsbroek, het renoveren 

van een voormalige jonglevenstal, 3 mei 2022. 

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie *1
•  C.M. van Dijk, tentfeest Polsbroek op 20 au-

gustus 2022, 19 april 2022;

•  Mevr. W.C. Zijderlaan-Verhoeff, ontheffing 
schenken zwak alcoholische dranken tijdens 
tentfeest Polsbroek op 20 augustus 2022, 19 
april 2022;

•  R.F.J. van Baaren, ontheffing schenken zwak 
alcoholische dranken tijdens Dirt track Lopik 
op 28 mei 2022, 26 april 2022;

•  L.N.G. Versluis, slotdag S.V. Lopik op 2 juli 
2022 van 9:00 tot 24:00 uur, 25 april 2022. 

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  R.J.A. Vianen, tentfeest ‘de Lampies’ op 7 mei 

2022 van 21:00 tot 8 mei 1:30 uur op het  
weiland achter Noordzijdseweg 223C te  
Polsbroekerdam, 3 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-mailser-
vice. Dan krijgt u bericht als er een bekend-
making/kennisgeving wordt gepubliceerd 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. 
*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 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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