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Gemeentenieuws 13 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 
•  Molenhof 12 te Lopik, het plaatsen van een dak-

kapel, 4 april 2022;
•  Benedeneind NZ 426A te Benschop, het verbou-

wen van de bestaande boerderij, 5 april 2022;
•  De Weide 44 te Lopik, dakopbouw, 5 april 2022;
•  Salmsteke, perceel B 4237 te Jaarsveld, ver-

plaatsen boothelling in de uiterwaard, 8 april 
2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Lopikerweg west 115 te Lopik, oprichten van een 

zorgwoning, 6 april 2022. De beslistermijn wordt 

verlengd in verband met het niet tijdig gereed zijn 
van de toets. Door dit besluit wordt de nieuwe ui-
terste beslisdatum 23 mei 2022.

•  Graafdijk 12A te Lopik, uitbreiden van een 
schuur, 7 april 2022. De beslistermijn wordt ver-
lengd in verband met het niet tijdig gereed zijn 
van de toets. Door dit besluit wordt de nieuwe ui-
terste beslisdatum 19 mei 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere  
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Perceel LPK00/G/2602, Jeroen Boschlaan 6 te 

Lopik, het oprichten van een tijdelijke bouwdam 
met duiker, 8 april 2022. 

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie *1
•  Beachclub Klein Scheveningen, de heer  

D. Smits, vergunning Alcoholwet, 30 maart 2022; 
•  Beachclub Klein Scheveningen, de heer  

D. Smits, ontheffing schenken zwak-alcoholische 
dranken t.g.v. het evenement Toppers aan de Lek 
op 4 juni 2022 van 13:00 t/m 23:00 uur, 30 maart 
2022;

•  Beachclub Klein Scheveningen, de heer  
D. Smits, ontheffing schenken zwak-alcoholische 
dranken t.g.v. het evenement Sound Sexy op  
2 juli 2022 van 13:00 t/m 23:00 uur,  
30 maart 2022;

•  Bevolkingsonderzoek Nederland, Standplaats-
vergunning t.b.v. bevolkingsonderzoek borstkan-
ker op M.A.A. Schakelplein 16 te Lopik van 20 juni 
t/m 18 september 2022, 5 april 2022. 

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•  Dynamic Promotions, evenementenvergunning 

voor de jaarmarkt op 11 juni 2022 van 10:00 tot 
16:00 uur in de Anna van Burenstraat, Rolafweg 
Noord, Koning Willem-Alexanderplein en Binnen-
hof te Lopik, 29 maart 2022;

•  Dynamic Promotions, verleende ontheffing voor 
het plaatsen van aankondigingsborden/span-
doeken Jaarmarkt Lopik van 28 mei t/m 12 juni 
2022 te Benschop, 29 maart 2022;

•  KPJ Cabauw, drank en horecaontheffing Tent-
feest Cabauw voor 22, 23, 26 en 27 april 2022,  
7 april 2022. ■

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 ■

Samen sporten en plezier maken 
tijdens Koningsspelen 
Donderdag 21 april en vrijdag 22 april 2022 
barsten de Koningsspelen weer los op de voet-
balvelden van SV Lopik. Alle negen basisscholen 
in de gemeente doen mee en organisator Team 
Sportservice Lopik heeft volgens buurtsport-
coach Linda Buitelaar hele leuke plannen: “Net 
als voorgaande jaren pakken we de Koningsspe-
len groots aan en staan het samen sporten en 
plezier maken centraal.”

Op vrijdag 22 april openen wethouder Johan 
van Everdingen en kinderburgemeester Lotte 
Roodenburg de Koningsspelen 2022

Op donderdag worden de Koningsspelen om 
09.15 uur geopend door wethouder Johan van 
Everdingen, dan komen de jongste leerlingen in 
actie. Op vrijdag is het de beurt aan de oudere 
leerlingen. Dan openen kinderburgemeester 
Lotte Roodenburg en wethouder Johan van Ever-
dingen de spelen. In verschillende groepen vol-
gen de leerlingen allerlei sportclinics van de zes-
tien aanwezige sportaanbieders en ROC-studen-
ten. Dit jaar staan onder meer voetbal, dans en 
boksen op het programma. De Koningsspelen 
bestaat uit 8 sportrondes en eindigt beide dagen 
om 14.00 uur.

Ook clinics geven als sportaanbieder?
Geïnteresseerde sportaanbieders die volgend 
jaar tijdens de Koningsspelen ook graag clinics 
aanbieden, kunnen contact opnemen met  
Linda Buitelaar van Team Sportservice Lopik via 
lbuitelaar@teamsportservice.nl of telefoon-
nummer 06 - 12 66 96 93.

Het programma Koningsspelen 2022

09.15 – 09.25 uur:  opening 
09.30 – 09.55 uur:  1e sportronde clinics
10.00 – 10.25 uur:  2e sportronde clinics
10.30 – 10.40 uur:  korte pauze
10.40 – 11.05 uur:  3e sportronde clinics
11.10 – 11.35 uur:  4e sportronde clinics
11.40 – 12.05 uur:  5e sportronde clinics
12.05 – 12.25 uur:  gezamenlijke pauze op het 

hoofdveld
12.30 – 12.55 uur:  6e sportronde clinics
13:00 – 13.25 uur:  7e sportronde clinics
13:30 – 13:55 uur:  8e sportronde clinics
14.00 – 14.05 uur:  korte afsluiting ■

Openingstijden rondom Pasen
Gemeentehuis 
•  vrijdag 15 april 2022 gesloten  

i.v.m. Goede Vrijdag
•  maandag 18 april 2022 gesloten  

i.v.m. Tweede paasdag

Gemeentewerf
• vrijdag 15 april 2022 geopend
•  maandag 18 april 2022 gesloten  

i.v.m. Tweede paasdag

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-mail  
service. 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 

Vervolg zie volgende pagina >



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

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 be-
sluit en belanghebbende bent, dan kunt u 
binnen zes weken na de dag waarop het be-
sluit is verzonden schriftelijk bezwaar indie-
nen 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 bezwaar. We 
vragen u een kopie van het besluit bij te voe-
gen. Vergeet niet het bezwaarschrift te on-
dertekenen. 

*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.

*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. ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl
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