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Gemeentenieuws 28 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

Route P4 (papier) wordt op 
woensdag 4 mei a.s. gereden!

Vanwege Bevrijdingsdag op donderdag 5 mei 
a.s. wordt Route P4 (papier) op woensdagavond 
4 mei a.s. gereden. De inzameling vindt plaats 
volgens planning oud papier van route P4  
(Cabauw, Lopikerweg West en Oost tot N210,  
Bedrijventerrein).

Bent u ingedeeld in Route P4? Zet uw papiercon-
tainer op 4 mei dan om uiterlijk 18.00 uur op een 
duidelijk zichtbare plaats langs de weg. Onze 
medewerkers leggen tussen 19.55 uur en 20.10 
uur het werk stil vanwege Dodenherdenking. ■

Dodenherdenking 2022 
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei  
herdenken we de Nederlandse slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties 
en vredesmissies nadien.

Programma’s

Benschop 
19.00 uur  Aanvang bij graven drie 

Engelse militairen op  
N.H. begraafplaats. 

19.50 uur  Aanvang bij het monument 
in Polsbroekerdam.

Jaarsveld
19.15 uur Verzamelen op kerkplein.
19.30 uur  Aanvang bij het monu-

ment naast de kerk.

Lopik-dorp 
19.50 uur   Aanvang tegenover het 

monument aan de  
Dorpstraat.

 

U vindt de volledige programma’s van de  
herdenkingen in Benschop, Jaarsveld en Lopik-
dorp op www.lopik.nl ■

Afsluiting wegen tijdens 
Dodenherdenking 2022
Tijdens Dodenherdenking worden de volgende 
wegen volledig afgesloten voor het verkeer:

Benschop
Benedeneind NZ (smalle kant) en Benedeneind 
ZZ (brede kant) ter hoogte van het oorlogs-
monument van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Jaarsveld
Lekdijk ter hoogte van het oorlogsmonument 
van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Lopik-dorp
Dorpstraat vanaf Manebrug tot Vrijheidsbrug 
van 19.30 uur tot 20.30 uur. ■

Perfecte plaatje? 
Doe dan mee met onze fotowedstrijd!

In augustus verschijnt het nieuwe gemeentema-
gazine en daarom zijn we weer op zoek naar de 
mooiste foto(‘s) van onze gemeente. Heeft u een 
perfect plaatje? Stuur dan uw mooiste foto(‘s) in. 
U heeft nog tot 1 mei a.s. de tijd.  

Net als voorgaande jaren, maken wij het maga-
zine niet alleen vóór u, maar ook mét u. De win-
nende foto krijgt een plaats op de cover van het 
magazine. 

Hoe doet u mee?
U heeft tot 1 mei 2022 de tijd om uw foto’s in te 
sturen naar communicatie@lopik.nl  Doe dit on-
der vermelding van uw naam, e-mailadres en de 
plek waar de foto is gemaakt.

Prijzen
De jury kiest de drie mooiste foto’s. De winnaars 
ontvangen een geldbedrag van de uitgever van 
de gemeentegids, Akse Media. De eerste prijs is 
een bedrag van €75, de tweede prijs is €50,- en 
de derde prijs is €25,-. 

Waar moet de foto aan voldoen?
Alleen inwoners van de gemeente Lopik kunnen 
deelnemen aan de fotowedstrijd. De foto’s  
moeten genomen zijn in de gemeente Lopik en 
herkenbaar zijn voor de gemeente en/of Lopikse 
samenleving. Bij het insturen van de foto moet 
duidelijk gemaakt worden waar de foto is  
gemaakt.

Meer informatie en voorwaarden 
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, moet u 
rekening houden met een aantal voorwaarden. U 
vindt de voorwaarden en alle informatie op onze 
website www.lopik.nl/fotowedstrijd 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afde-
ling Communicatie via communicatie@lopik.nl of 
(0348) 55 99 55. ■

 

Zet uw kliko’s duidelijk en op tijd 
aan de weg
Het komt voor dat afvalcontainers op de inzamel-
dag na 08.00 uur aan de weg worden gezet. Onze 
medewerkers starten om 08.00 uur met inzame-
len. Zet uw restafval-, gft-, en pmd-kliko’s daarom 
op de voor u geldende inzameldata altijd vóór 
08.00 uur op een duidelijk zichtbare plaats aan 
de weg. Dan voorkomt u dat u onze medewerkers 
mist en uw container niet is geleegd. ■



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Sluisweg 11 te Lopikerkapel, uitbouwen van 

de bestaande woning, 12 april 2022;
•  Churchilllaan 19-20 te Lopik, het verbouwen 

van appartementen, 14 april 2022;
•  Boveneind NZ 40 te Benschop, het plaatsen 

van drie containers voor opslag achter op het 
erf, 14 april 2022;

•  Meidoornlaan 6 te Lopik, het plaatsen van 
een dakkapel, 14 april 2022;

•  Europasingel 19 te Lopik, verklaring vergun-
ningsvrij voor een uitbouw aan de achterzijde 
van de woning, 15 april 2022;

•  De Copen, perceel G 1821 te Lopik, autocross 
op perceel met agrarische bestemming,  
15 april 2022;

•  M.A. Reinaldaweg 5 te Benschop, uitbreiding 
van een schuur, 17 april 2022;

•  Terrein Terberg, perceel C 2081 te Benschop, 
verbouw hal 6 en 7 en uitbreiding hal 7,  
21 april 2022. 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning, 
zie 1*
•  Hof van Batuwe 13 te Lopikerkapel, nieuw-

bouw van een schuur, 3 april 2022. Rectifica-
tie van de publicatie in Het Kontakt van  
20 april jl. waarin vermeld stond dat deze 
aanvraag is ingediend op 3 april 2022. 

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en 
milieu), zie *10
•  Oranje-Nassaustraat 10 te Benschop, burge-

meester en wethouders van de gemeente  
Lopik hebben op 1 maart 2022 een melding in 

het kader van het Activiteitenbesluit milieu-
deel ontvangen van Terberg Benschop B.V. 
aan de Oranje-Nassaustraat 10 te Benschop. 
De melding heeft betrekking op de uitbreiding 
van de productieruimte met hal 7b en het op-
nieuw inrichten van de activiteiten in de pro-
ductieruimten. De melding heeft zaakken-
merk Z/22/715388. ■

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  
 

bekendmakingen/kennisgevingen vindt u 
op onze website www.lopik.nl onder de 
knop Gemeente > Bekendmaking, regelge-
ving 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.

*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. telefonisch 
te verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening 
(0348) 55 99 55. ■
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Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl


