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Gemeentenieuws 25 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

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

Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon
Op 26 april 2022 heeft het college van burge-
meester en wethouders de privacy officer van de 
gemeente Lopik aangewezen als Woo-contact-
persoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet 
open overheid, en als zodanig belast met de be-
antwoording van vragen over de beschikbaar-
heid van publieke informatie.

Bij de Woo-contactpersoon kunnen vragen  
worden gesteld over de informatie waarover de 
bestuursorganen van de gemeente Lopik be-
schikken. Meer informatie over de Woo en de 
Woo-contactpersoon is te vinden op  
www.lopik.nl/bekendmaking-regelgeving-en-
rechtsbescherming. 

De aanwijzing werkt na de publicatie van het be-
sluit met terugwerkende kracht terug tot en met 
1 mei 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het taakveld Algemeen juridische zaken van 
de Afdeling bedrijfsvoering, telefoonnummer 
(0348) 55 99 55.

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning, 
zie *1 
•  Lopikerweg oost 123D/124 te Lopik, het ver-

hogen van de kap van de schuur, 17 mei 2022;
•  Wielsekade 69 te Lopik, een sloopmelding en 

het realiseren van een tijdelijke woning, 19 mei 
2022. 

Vervolg zie volgende pagina >

NK Tegelwippen, ook Lopik doet mee

Het wipseizoen is weer begonnen: t/m  
31 oktober 2022 spelen we het NK Tegelwippen. 
Welke gemeente wipt de meeste tegels en ver-
vangt ze door groen? Het belooft een spannende 
wedstrijd te worden! Ruim 100 gemeenten heb-
ben zich aangemeld en iedereen kan meedoen 
door tegels te wippen in z’n eigen tuin! Natuurlijk 
draait het kampioenschap niet alleen om rivali-
teit, maar heeft het een hoger, gemeenschappe-
lijk doel. Wanneer tegels worden vervangen door 
gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt 
Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker 
voor insecten en dieren, koeler op warme dagen 
én veel mooier!

Tegels inleveren, in ruil voor gratis beplanting! 
Liggen er veel tegels in uw tuin? Dit is hét mo-
ment om ze te verwijderen. De gemeente Lopik 

doet mee aan het NK Tegelwippen 2022. U doet 
toch ook mee? Verwijder de tegels uit uw tuin, 
lever ze gratis in en ontvang gratis beplanting.  
De actie in Lopik loopt vanaf 26 mei a.s. 

Maak om te beginnen twee foto’s waarbij het 
duidelijk is dat je tegels uit je tuin gehaald hebt 
en het vak hebt klaargemaakt voor beplanting. 
Dus een foto met tegels er nog in en 1 met de te-
gels eruit. Die foto’s moet je uploaden op de site 
van NK-tegelwippen. Vul ook het formulier in. 
Daarna krijg je een bevestigingsmail. 

Met de bevestigingsmail én jouw tegels ga je 
naar de gemeentewerf óf rechtstreeks naar Intra-
tuin IJsselstein. Bij Intratuin kan je maximaal  
5 tegels inleveren, heb je er meer dan ga je eerst 
naar de gemeentewerf. Lever jouw bevestigings-
mail in bij het inleveren van jouw tegels bij de 
gemeentewerf of bij Intratuin (max. 5 tegels). 
Dan krijg je een voucher waarmee je bij Intratuin 
IJsselstein speciaal geselecteerde planten kunt 
uitzoeken. De actie in Lopik is mede mogelijk ge-
maakt door Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR). 

Voor alle informatie over de actie in Lopik kijk je 
op: 
www.duurzaamlopikerwaard.nl/nk-tegelwippen-
2022-hoe-werkt-de-actie/  ■

Donderdag 2 juni a.s. Inloopavond 
N210 Lopik
Voor bewoners, weggebruikers en andere geïnte-
resseerden organiseert de provincie Utrecht op 
donderdag 2 juni a.s. een inloopavond van 18.30 
uur tot 21.00 uur in Dorpshuis De Schouw, M.A.A. 
Schakelplein 6 in Lopik over de voorgenomen 
wegaanpassingen op de N210 in Lopik, tussen de 
Zijdeweg-zuid en de S.L. van Alterenlaan. Daar-
naast hoort de provincie graag wat de omgeving 
van de plannen vindt. De uitvoering van de weg-
aanpassingen staat gepland voor 2023, gelijktij-
dig met het groot asfaltonderhoud aan het betref-
fende gedeelte van de N210.

Website N210 vanaf 2 juni 2022 in de lucht
Vanaf 2 juni 2022 zijn de voorgenomen wegaan-
passingen tussen de Zijdeweg-zuid en de S.L. van 
Alterenlaan ook te bekijken op de website  
www.provincie-utrecht.nl/n210 Op die website 
vindt u vanaf 2 juni ook de andere trajecten van 
de N210 waar de provincie Utrecht plannen mee 
heeft.

Actuele wegwerkzaamheden op de N210
De uitvoering van groot asfaltonderhoud op de 
N210 tussen de Zijdeweg-zuid in Lopik en de pro-
vinciegrens met Zuid-Holland gaat van start op  
30 mei aanstaande. De werkzaamheden zijn in-
middels breed onder de aandacht gebracht in de 
omgeving en duren tot 10 juli 2022. Informatie 
over de werkzaamheden vindt u op de website 
van de provincie Utrecht: 
www.provincie-utrecht.nl onder ‘Actueel’.

Vragen? Stuur een mail naar 
n210@provincie-utrecht.nl ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

Openingstijden rondom Hemelvaart
Gemeentehuis 
• donderdag 26 mei 2022 gesloten 
• vrijdag 27 mei 2022 gesloten 

Gemeentewerf
• donderdag 26 mei 2022 gesloten
•  vrijdag 27 mei 2022 geopend volgens  

de gebruikelijke openingstijden 

Let op: Vanwege Hemelvaartsdag wordt 
route GFT1 (bruine kliko) ingezameld op  
vrijdag 27 mei. 

Het gaat om Lintbebouwing Benschop (incl. 
Benschop-Oost), Polsbroek, Polsbroekerdam, 
Cabauw, Lopikerweg West en Oost tot N210, 
Dorpstraat.  ■

Foto: Ruben de Jong

Beste inwoner, 

Binnenkort op vakantie?

Vergeet dan niet om uw reisdocument tijdig aan 
te vragen of te verlengen. 
Onze collega’s van Burgerzaken willen u graag 
helpen om zorgeloos op vakantie te kunnen.

Tips en tricks:

-  Maak een afspraak via onze website  
www.lopik.nl

-  Lees de informatie op de website
-  Open de link in uw bevestigingsmail en weet 

wat u mee moet nemen

Helaas verhinderd:

U kunt uw afspraak eenvoudig wijzigen of an-
nuleren met de link in de bevestigingsmail. 
Hiermee geeft u uw afspraakmoment aan een 
ander.  

Wij wensen u een hele fijne vakantie toe! ■



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

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning (maximaal 6 weken), 
zie *1
•  Lopikerweg oost richting recreatiegebied 

Salmsteke, het aanleggen van 2 tijdelijke wer-
kinritten t.b.v. het project Salmsteke Ont-
kiemt!, 16 mei 2022. 

   De beslistermijn wordt verlengd in verband 
met het niet tijdig gereed zijn van de toets. 
Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste be-
slisdatum 27 juni 2022. 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure), zie *2, *4 en *8
•  Cabauwsekade 17B te Lopik, het aanpassen 

van de voorgevel, 19 mei 2022;
•  Openbare ruimte tussen de Floris van  

Egmondstraat en de Emmalaan te Lopik, her-
inrichting van De Schenkel, 19 mei 2022.

Buiten behandeling stelling omgevingsvergun-
ning (reguliere procedure)
•  Perceel LPK A870, achter Dorp 91A te  

Polsbroek, het legaliseren van twee gebou-
wen, 18 mei 2022.

Ingediende aanvragen APV-vergunningen, zie 
*1
•  Stichting Pluspop Cabauw, tentfeest op  

9, 10 en 11 september 2022, 18 mei 2022;

•  Stichting Pluspop Cabauw, ontheffing schen-
ken zwak alcoholische dranken op 9, 10 en  
11 september 2022, 18 mei 2022;

•  Autocross Rang Pang, ontheffing schenken 
zwak alcoholische dranken op 4 en 6 juni 
2022 op De Copen, 18 mei 2022;

•  Buurtvereniging Willige Langerak, zomer-
week 13-20 augustus 2022, 19 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. 

*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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