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Gemeentenieuws 18 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

Reparatie M.A. Reinaldaweg in Lopik

In de periode van vrijdag 13 t/m 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 bedrij-
venterrein De Copen. 

Reparatie duiker
Onder de N210 ligt een duiker. Dit is een con-
structie die de sloten links en rechts van de weg 
met elkaar verbindt, zodat het water door kan 
stromen. De weg voor en na de duiker is de afge-
lopen jaren gezakt, waardoor er een oneffenheid 
in het wegdek is ontstaan. Omwille van de ver-
keersveiligheid, 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 
bereikbaarheid
Om de hinder te beperken en de bereikbaarheid 
te borgen, voert KWS de werkzaamheden in twee 
weekenden uit (13-16 mei en 20-23 mei). 
Tijdens de werkzaamheden is bedrijventerrein 
De Copen tijdelijk ook via de calamiteiteningang 
in en uit te rijden. Verkeersregelaars zijn aanwe-
zig om het verkeer in goede banen te leiden.

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 waar-
door het werk moet worden uitgesteld naar een 
later moment. Bijvoorbeeld als de buitentempe-
ratuur lager is dan voorzien of als het lange tijd 
achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet 
verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat 
onvoldoende zal zijn.

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

Raadsvergadering
De openbare raadsvergadering wordt gehouden 
op dinsdag 24 mei 2022 om 20.00 uur in de 
raadszaal van het gemeentehuis in Lopik.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3.  Behandeling van door raadsleden ingediende 

vragen (art. 37a Reglement van orde)
4.  Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering  

26 april 2022
5. Beëdiging commissieleden-niet raadsleden
6. Ingekomen stukken
7. Sluiting

Raadplegen stukken
De stukken zijn in te zien op www.lopik.nl/ 
gemeenteraad 

Raadsbesluiten
Binnen één week na de raadsvergadering wor-
den de besluiten die zijn genomen door de raad 
gepubliceerd op www.lopik.nl/gemeenteraad

De vergadering is te volgen via 
www.lopik.nl/livevergadering ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

RHC zoekt vrijwilligers voor project 
Bevolkingsregisters Jaarsveld 
1900-1910

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lo-
pikerwaard heeft een nieuw crowdsourcingproject 
opgestart: het digitaal ontsluiten van de bevol-
kingsregisters van Jaarsveld, lopend van 1900-1910. 
Het RHC is nu op zoek naar vrijwilligers die vanuit 
huis willen helpen om deze gegevens digitaal toe-
gankelijk te maken.

Op deze bevolkingsregisters staan alle inwoners 
van Jaarsveld uit die periode beschreven, met 

naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Het 
is de bedoeling dat van alle 380 scans een aantal 
gegevens wordt overgetypt, zodat deze informatie 
op de website van het RHC kan worden geplaatst. 
Door hier aan bij te dragen, helpt u de doorzoek-
baarheid van de collectie en de website van het 
RHC te verbeteren. Het zal dan voor elke stam-
boomonderzoeker makkelijker zijn om informatie 
te vinden over zijn of haar voorouders. 

Wilt u helpen de geschiedenis van Jaarsveld verder 
te ontdekken? Op rhcrijnstreek.nl/bronnen/
crowdsourcing/ leest u meer informatie over het 
project, en hoe u zich kunt aanmelden voor dit pro-
ject, of andere lopende projecten. U kunt direct be-
ginnen. De registers uit 1900-1910 zijn voor ieder-
een goed leesbaar, verdere ervaring of kennis is 
dus niet nodig! ■

Onderhoudswerkzaamheden 
M.A. Reinaldaweg Lopik
In de periode 30 mei-10 juli 2022 voert aanne-
mer KWS groot onderhoud uit aan een gedeelte 
van de M.A. Reinaldaweg (N210) in Lopik, vanaf 
de kruising Vrijheidslaan tot aan de provin-
ciegrens bij Schoonhoven, in opdracht van de 
provincie Utrecht.

Vanaf maandag 13 juni tot en met zaterdag 9 juli 
is de hoofdrijbaan van de N210 afgesloten voor 
doorgaand verkeer, tussen de kruising  
Vrijheidslaan en de provinciegrens bij  
Schoonhoven.

Werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen:
• Asfaltreparaties op de parallelweg.
• Bermverharding aanleggen langs parallelweg.
• Verkeersdrempels aanleggen op parallelweg.
•  Groot asfaltonderhoud op de hoofdrijbaan: 

meerdere lagen asfalt vervangen.
•  Spoorvorming verhelpen tussen de Zijdeweg-

Zuid en de Vrijheidslaan.
•  Plaatsen van een geleiderail tussen de hoofdrij-

baan en de parallelweg.
• Aanbrengen markering.

Planning, verkeersmaatregelen en bereikbaar-
heid
Om de hinder te beperken en de bereikbaarheid 
te borgen, voert KWS de werkzaamheden uit in 
twee fasen. Om de duur van de werkzaamheden 
te beperken wordt er 6 dagen per week gewerkt 
van ’s ochtends 05:00 uur tot ’s avonds 23:00 
uur.

Fase 1 – Parallelweg: 30 mei t/m 11 juni
Vanaf maandag 30 mei tot en met zaterdag  
11 juni werkt KWS aan de parallelweg tussen de 
Zwaluwstraat in Schoonhoven en de Zijdeweg-
Zuid in Lopik.

•  Fietsers worden met behulp van borden omge-
leid via de Lopikerweg.

•  Landbouwverkeer mag tijdelijk gebruikmaken 
van de hoofdrijbaan.

•  Doorgaand verkeer kan met beperkte snelheid 
(max. 50 km/uur) doorgang vinden over de 
N210.

Fase 2 – Hoofdrijbaan: 13 juni t/m 9 juli
Vanaf maandag 13 juni tot en met zaterdag 9 juli 
voert KWS werkzaamheden uit aan de hoofdrij-
baan tussen de provinciegrens Zuid-Holland/
Utrecht en de Vrijheidslaan in Lopik. Tijdens de 
werkzaamheden is dit weggedeelte volledig af-
gesloten voor doorgaand verkeer.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N210 

<> N207 <> N228 <> N204. (Schoon-
hoven, Gouda, Oudewater en vice versa.) Houd 
rekening met extra reistijd.

•  Fietsverkeer kan doorgang vinden over de  
Parallelweg.

•  Oversteken bij de Nicolaas van Catsweg blijft 
mogelijk.

•  Lijnbussen maken tijdens deze periode ook ge-
bruik van de parallelweg.

•  Bij calamiteiten maken nood- en hulpdiensten 
ook gebruik van de parallelweg.

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten gooien waar-
door het werk moet worden uitgesteld naar een 
later moment. Bijvoorbeeld als de buitentempe-
ratuur lager is dan voorzien of als het lange tijd 
achter elkaar hard regent.

Blijf op de hoogte en download de kws-app
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over 
de werkzaamheden N210?
Download de KWS-app op uw smartphone en 
zoek vervolgens naar ‘N210’. ■



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

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1
•  Benedeneind NZ 370 te Benschop, legaliseren 

lichtmasten bij paardenbak, 9 mei 2022.
•  Lekdijk west 13 te Lopik, verbouw achterhuis 

tot appartementen, bouw 2 woningen en her-
bouw bijgebouw (hooiberg), 11 mei 2022.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), zie *1
•  Graafdijk 2B te Lopik, oprichten woning en 

berging, 9 mei 2022. De beslistermijn wordt 
verlengd in verband met het niet tijdig gereed 
zijn van de toets. Door dit besluit wordt de 
nieuwe uiterste beslisdatum 20 juni 2022.

•  Graafdijk 2A te Lopik, oprichten woning en 
berging, 11 mei 2022. De beslistermijn wordt 
verlengd in verband met het niet tijdig gereed 
zijn van de toets. Door dit besluit wordt de 
nieuwe uiterste beslisdatum 22 juni 2022.

•  Dorp 1A-1, LPK00 D 99, LPK00 D 1118, VLI00 D 
336 en VLI00 D 351 te Polsbroek, vervangen 
loopbrug t.b.v. IJsclub Nooit Gedacht, 12 mei 
2022. De beslistermijn wordt verlengd in ver-
band met het niet tijdig gereed zijn van de 
toets. Door dit besluit wordt de nieuwe uiter-
ste beslisdatum 23 juni 2022.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Copenweg 41 te Lopik, oprichten aanbouw 

aan westzijde bedrijfshal, 9 mei 2022.

•  Rolafweg Noord 7 te Lopik, plaatsen  
2 dakkapellen en omvormen pand naar  
4 appartementen, 13 mei 2022.

Buiten behandeling stelling omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
•  Dorp 140 te Benschop, legalisatie overkap-

ping en tuinhuis, 9 mei 2022. 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *5 en *8
•  Baronieweg 74 te Polsbroek, vellen eik,  

10 mei 2022.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie 
*1
•  Buurtvereniging Lopikerkapel, kindervakan-

tieweek en prutrace 15 t/m 20 augustus 2022, 
13 mei 2022.

•  Buurtvereniging Lopikerkapel, ontheffing 
schenken zwak alcoholische dranken  
18 augustus 17:00 uur t/m 20 augustus 2022 
01:00 uur, 13 mei 2022.

Verleende Standplaatsvergunning, zie *2, *6 
en *8
•  Bevolkingsonderzoek Nederland, stand-

plaatsvergunning van 20 juni t/m  
18 september 2022 op het parkeerterrein  
achter sporthal De Wiekslag, 19 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 bekend-
makingen/kennisgevingen op www.officiele-
bekendmakingen.nl. U kunt zich via deze web-
site abonneren op een e-mailservice. Dan 
krijgt u bericht als er een bekendmaking/ken-
nisgeving wordt gepubliceerd in uw buurt. 
Meer informatie over het bekendmaken van 
officiële gemeentelijke regelgeving en bekend-
makingen/kennisgevingen vindt u op onze 
website www.lopik.nl onder de knop Ge-
meente > 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 voorbe-
reidingsprocedure van toepassing is, dan 
wordt deze aanvraag nog een keer apart gepu-
bliceerd, waarbij de mogelijkheid 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 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  
 

verzonden 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 bezwaar. We vragen u een kopie van het 
besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaar-
schrift 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. 

*5)
Het besluit treedt de dag na afloop van de be-
zwaartermijn (ter inzage legging) in werking, 
tenzij gedurende die termijn bezwaar is inge-
diend én een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan.

 

*6)
Het besluit treedt na bekendmaking (verzen-
ding) in werking, tenzij gedurende de ter in-
zage termijn bezwaar is ingediend én een ver-
zoek om voorlopige voorziening is gedaan. 

*8)
Middels een voorlopige voorziening wordt een 
genomen besluit voorlopig ongedaan ge-
maakt. 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 Mid-
den-Nederland,  Afdeling bestuursrecht o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor 
griffierechten. ■
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Nu ook gratis doorzichtige PMD-zakken verkrijgbaar in Lopikerkapel

In de gemeente Lopik wordt het PMD (Plastic, 
Metaal en Drankverpakkingen) gescheiden in-
gezameld. Zo kunnen we deze materialen name-
lijk goed recyclen. 

Gratis doorzichtige zakken voor PMD
Wanneer u het PMD naar een verzamelcontainer 
in uw wijk brengt, mag dit alleen in  een door-
zichtige PMD-zak worden aangeboden. Deze 
zakken worden gratis verstrekt. Sinds kort zijn 
de zakken ook verkrijgbaar in Lopikerkapel.

Hier kunt u gratis doorzichtige PMD-zakken op-
halen:  
•  Buurthuis D’ouwe School aan de Lopikerweg 

Oost 181 in Lopikerkapel;
•  de servicebalie van de Plus supermarkten in 

Benschop en Lopik;
• Buurtsuper Dorp 66 Polsbroek; 
• de snelbalie in het gemeentehuis in Lopik;
•  het afvalbrengstation aan de M.A. Reinalda-

weg 21 in Lopik.

Welk afval is ook alweer PMD? 
Via inzamelpunten of container met oranje dek-
sel

Plastic: plastic flessen, flacons, bekers, kuipjes, 
plastic tubes, potjes, deksels, zakken en folies. 
Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld te zijn, 
maar wel goed leeg. Plastic doppen  
mogen op de flessen blijven zitten. 

Metaal: frisdrankblikjes, blikjes van honden- en 
kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen 
deksels, tubes en doppen, aluminium schaal-
tjes en bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitge-
spoeld te zijn, maar wel leeg. Doppen  
mogen op de verpakkingen blijven zitten. 

Drinkpakken: pakken voor sap en zuivel zoals 
melk, yoghurt, vla, e.d., drinkpakjes voor kinde-
ren. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld te 
zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de ver-
pakkingen blijven zitten.

Kijk voor meer informatie op 
www.doemeemetpmd.nl  ■


