GEMEENTE
LOPIK

GEMEENTE
LOPIK

Gemeentenieuws

Besluiten raadsvergadering
29 januari 2019
Aanvullend uitvoeringskrediet voor reconstructie Zuidzijdseweg
De raad heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde aanvullende werkzaamheden voor de
reconstructie van de Zuidzijdseweg en met het
doortrekken van de werkgrens tot aan de grens
van de bebouwde kom. De raad stelt hiervoor
een krediet van € 120.000 beschikbaar.
Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers 2019
De raad heeft de ‘Subsidieregeling bewegen en
sporten 55-plussers 2019’ unaniem gewijzigd
vastgesteld. In meerderheid is een amendement
aangenomen waarin is bepaald dat het subsidieplafond van € 23.000 dat in de regeling is
vastgelegd, evenredig wordt verdeeld zodat elke
aanvrager een gelijk percentage van het beschikbare bedrag zal ontvangen.
Samenwerking RMC en WIL in het Regionaal
Jongerenloket
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om het aanbod en de samenwerking tussen
WIL en RMC in het Jongerenloket, gericht op een
sluitende aanpak voor jongeren, te continueren
en dit waar mogelijk meer aan te laten sluiten op
de lokale uitvoering van het sociaal domein. Ook
is unaniem ingestemd met het continueren van
de extra RMC-inzet. Hiervoor wordt jaarlijks
€ 12.800 beschikbaar gesteld gedurende een
periode van 3 jaar (t/m 2021). De bijdrage aan
het RMC vervalt op het moment dat er Rijksbekostiging komt voor deze taken.
Procesplan voorbereiding Omgevingswet
De raad heeft het ‘Procesplan voorbereiding Omgevingswet’ unaniem vastgesteld. Ook stelt de
raad een krediet van € 148.500 beschikbaar

voor de uitvoering van het ‘Plan van aanpak
doorontwikkeling VTH-dienstverlening (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)’, de evaluatie van dat plan van aanpak en het opstellen
van een ontwikkelplan voor 2020 en verder.
Uitbreiding formatie Team Civiel
De raad heeft unaniem ingestemd met het Organisatieadvies voor het Team Civiel. De raad stelt
voor 2019 een bedrag van € 363.369 beschikbaar voor het inhuren van derden. De structurele
kosten ad € 236.017 voor 2020 en verder worden afgewogen in de kadernota 2020.
Beoogd effect is het creëren van een efficiënte,
duurzame en robuuste organisatie voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een
organisatie die is voorbereid op de toekomst,
tijdelijke tegenvallers kan opvangen en een hoog
serviceniveau kan bieden aan de inwoners van
de gemeente Lopik.
Formatie-uitbreiding Personeel & Organisatie
(P&O)
De raad heeft unaniem ingestemd met formatieuitbreiding bij Personeel & Organisatie (P&O)
gedurende drie jaar. De raad stelt hiervoor voor
2019 een bedrag van € 77.000 beschikbaar. De
lasten voor 2020 en 2021 worden van dekking
voorzien bij de kadernota 2020.
Procedureafspraken Verklaring van geen
bedenkingen 2019
De raad heeft unaniem ingestemd met de ‘Procedureafspraken Verklaring van geen bedenkingen
2019’. Hierin is vastgelegd dat wanneer toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsprocedure,
de omgevingsvergunning niet wordt verleend
dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat
hij daartegen geen bedenkingen heeft. ■

Gemeentevlog # De Intro
Afgelopen week lanceerde de gemeente Lopik
haar allereerste gemeentevlog! In deze introductievlog neemt burgemeester Laurens de Graaf de
kijkers mee achter de schermen bij de gemeente.
Het komende jaar volgen meer vlogs.

De gemeentevlogs zijn te zien via social media
als Facebook, Instagram, YouTube en Twitter. We
horen graag wat je ervan vindt! ■

De vlog is bedoeld om jonge inwoners van de
gemeente te bereiken en met hen in contact te
komen. Waar willen jongeren bijvoorbeeld meer
over weten? Waarover willen jongeren met de
gemeente in contact komen? Wat vinden zij belangrijk? Waar hebben zij vragen over?

5 februari 2019

Mandaatbesluit Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Op 20 november 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente
Lopik en Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) inclusief bijlagen aan te gaan. Een
van de bijlagen betreft het Mandaat- volmachten machtigingsbesluit Gemeente Lopik inzake
Wsw-dienstverlening.
DVO WIL
Een aantal taken van de GR PAUW worden vanaf
1 januari 2019 belegd bij de GR WIL. Het betreft
de dienstverlening aan Wsw-geïndiceerden en de

bijbehorende administratieve back-officetaken.
Ook de werkgeverstaken voor de Wsw-werknemers worden door de GR WIL uitgevoerd.
Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Onderdeel van de DVO is een mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit waarin de uitvoering van (werkgevers-)taken door de gemeente
wordt gemandateerd aan WIL. Het besluit is in
werking getreden per 1 januari 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten,
telefoon (0348) 55 99 55. ■

Subsidie voor het bewegen en sporten
van 55-plussers
ziekten en gaat obesitas tegen. De activiteiten
kunnen ook het gemoed verlichten bij psychische klachten en bestrijden eenzaamheid omdat
inwoners elkaar regelmatig ontmoeten.
Wethouder Johan van Everdingen: “Met deze
subsidie willen we het beweeg- en sportaanbod
voor 55-plussers vergroten. Gezondheid gaat
ook over leefstijl, het beperkt zich niet tot het
domein van de zorgprofessionals. Door gezond
gedrag vanaf 55 jaar te stimuleren, bevorderen
we ook dat mensen op hoge leeftijd vitaal en
actief zijn.”
De gemeente Lopik stelt subsidie beschikbaar
voor beweeg- en sportactiviteiten die gericht zijn
op 55-plussers. Lokale organisaties zoals sportverenigingen, buurtcomités en welzijnsstichtingen komen in aanmerking voor deze subsidie.
Daartoe besloot de gemeenteraad op 29 januari
jl. Geïnteresseerden die hun aanvraag indienen
vóór 1 mei 2019, kunnen dit jaar nog starten met
de activiteiten.
De gemeente wil met de extra subsidiemogelijkheden het bewegen en sporten onder 55-plussers stimuleren. Regelmatig bewegen en sporten
bevordert de gezondheid van lichaam en geest.
Het helpt bij het voorkomen van hart- en vaat-

Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden vinden op de website van gemeente Lopik. Bij voorkeur gaat het om nieuwe activiteiten die gericht
zijn op 55-plussers, meer dan 10 inwoners bereiken en plaats vinden in de gemeente.
Meer informatie over de mogelijkheden van de
subsidie?
Wilt u meer informatie over de subsidie, de mogelijkheden of heeft u vragen? Neem dan contact
met Jeroen Göttgens via telefoonnummer
(0348) 55 99 55, stuur een e-mailbericht naar
info@lopik.nl of kijk op www.lopik.nl ■

Uit in Lopik? NatuurLek!
Kijk voor activiteiten en mogelijkheden op
de website van Lopik NatuurLek: www.lopiknatuurlek.nl

Lopik Natuurlek

Gezamenlijk plakken op de gemeentewerf
en plaatsen van de aanplakborden voor de
komende verkiezingen van 20 maart 2019
Op woensdag 13 februari 2019 van 13.00 – 16.00
uur is er de mogelijkheid om gezamenlijk te plakken op de gemeentewerf, M.A. Reinaldaweg 1921, 3411 MB te Lopik.

In week 8 (van 18 t/m 22 februari) worden de
borden geplaatst. Indien u niet op de werf kan
komen plakken, is er de mogelijkheid om vanaf
25 februari 2019 op de locaties zelf te gaan
plakken. ■
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Uitnodiging bijeenkomst omwonenden evenemententerreinen
Donderdag 7 februari 2019 van 20.00 tot circa 21:45 uur in het Gemeentehuis van Lopik.
U kunt zich aanmelden bij Seffa White via e-mailadres seffa.white@lopik.nl. ■

Volg @GemLopik op Twitter

18 t/m 22 februari Damweg tussen
Lopik en Polsbroekerdam afgesloten
De gemeente Lopik gaat van maandag 18 t/m
vrijdag 22 februari a.s. bomen rooien langs de
Damweg tussen Lopik en Polsbroekerdam.
Vanwege de werkzaamheden is de weg op deze
dagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt
via bebording omgeleid. Het naastgelegen fietspad is wel beschikbaar.
Let op: De Damweg tussen Polsbroekerdam en
Oudewater blijft open voor alle verkeer. ■

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Actualisatie procedureafspraken
Verklaring Van Geen Bedenkingen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Lopik maken het volgende bekend:
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
is bepaald dat het college van burgemeester en
wethouders een gevraagde omgevingsvergunning voor een activiteit die in strijd is met het
geldende bestemmingsplan, niet eerder kan verlenen dan nadat de gemeenteraad een zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen’ (verder: VVGB) heeft afgegeven. De gemeenteraad
kan hiervan afzien door een lijst van categorieën
van gevallen aan te wijzen, waarvoor een VVGB
niet nodig is.
In de vergadering van 29 januari 2019 heeft de
gemeenteraad van Lopik besloten om de bestaande procedureafspraken te actualiseren. De
gewijzigde procedureafspraken zijn bij dezelfde
raadsvergadering vastgesteld.
Omgevingsloket:
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt
u bellen naar (0348) 55 99 66 (ma. t/m vr. 09.00
tot 12.00 uur) of mailen naar wabo@lopik.nl.
Ook is informatie te vinden op www.omgevingsloket.nl.
*1)
De ingediende aanvragen zijn alleen ter informatie 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 bestaat om gedurende
de ter inzage termijn zienswijzen in te dienen.
Informatie over de aanvragen is ma. t/m vr. van
09.00 tot 12.00 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 Dienstverlening. Voor
een afspraak kunt u bellen naar (0348) 55 99 55
(ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur).
Indien u het niet eens bent met het besluit en

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Damweg 482 te Benschop, verbeteren en isoleren buitenzijde woning, 27 januari 2019.
• Diverse locaties langs de Lopikerwetering
tussen Zevender en Lopikerkapel, verbetering
Lopikerweteringkade Zuid, 25 januari 2019.
• Radiolaan 1 tot Sevenhovenstraat te Lopikerkapel, tussen Kapelsepad 14 en 20 en fietspad tussen Graafdijk en Kortland, kappen
diverse bomen eerste fase verbetering fietspad
Radiolaan – Graafdijk, 25 januari 2019;
• Vogelzangsekade 7 te Lopik, plaatsen tijdelijke mantelzorgunit, 24 januari 2019;
• Lopikerweg Oost 22 te Lopik, kappen van een
boom, 25 januari 2019;
• Meester Marcolaan 1 t/m 31 te Cabauw, plaatsen terreinafscheiding, 29 januari 2019;
• Merelstraat 11 te Lopik, plaatsen overkapping,
23 januari 2019;

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 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 (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage
termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan.
*7)
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende
stukken liggen na publicatiedatum op afspraak

• Lopikerweg Oost 34a te Lopik, bouwen schuur,
23 januari 2019;
• Noordzijdseweg 197 te Polsbroek, slootdemping, 22 januari 2019;
• Lopikerweg Oost 64 te Lopik, OBM horen bij
melding voor de verwerking van tweewielige
voortuigen, 22 januari 2019;
Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
• C
 openweg 41 te Lopik, bouwen bedrijfshal,
4 februari 2019;
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure), zie *7 en *8
•a
 chter Dorp 89 te Benschop, vernieuwen opslagloods, 1 februari 2019.

•N
 oordzijdseweg 169 te Polsbroek, geheel slopen bijgebouwen achter hoofdgebouw (bergingen), 31 januari 2019.
Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
• J & P E-Business te Hoorn, vergunning plaatsen 25 driehoekborden voor ANWB-campagne
Auto-Maatjes van 4 tot en met 17 februari 2019,
29 januari 2019.
•M
 evrouw M.V. Streng namens Alpe d’Huzes
2019, benefietmarkt op 6 april 2019 van 10.00
tot 16.00 uur op het Koning Willem-Alexanderplein te Lopik, 31 januari 2019.
• Mevrouw M. Müller-Meerveld namens Stichting Oranje Benschop, viering Koningsdag op
27 april 2019 van 10.30 tot 17.30 uur op de
locatie Koningin Wilhelminastraat 27a te
Benschop, 31 januari 2019. ■

Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en
milieu), zie *10
•B
 enedeneind ZZ 379 te Benschop, geheel slopen woning en 2 bijgebouwen, 31 januari 2019.
ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Voor
een afspraak kunt u bellen naar (0348) 55 99 55
(ma. t/m vr. 09.00 tot 12.00 uur). De stukken zijn
tevens te raadplegen via www.lopik.nl en de
omgevingsvergunning met de activiteit bouwen
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die het met het besluit niet
eens zijn en die tijdig een zienswijze tegen het
betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht, alsmede belanghebbenden die aan
kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest, kunnen vanaf een dag na
de ter inzage legging gedurende zes weken
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met
betrekking tot de omgevingsvergunning indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten. In het beroepschrift zet u in
ieder geval uw naam en adres, de datum, de
omschrijving van het betreffende besluit en de
reden van het beroep. We vragen u een kopie
van het besluit bij te voegen.
De omgevingsvergunning treedt na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende
die termijn beroep is ingesteld 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 belangen, spoed bij is.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.
*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. ■

