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Raadsvergadering
De openbare raadsvergadering wordt gehouden
op dinsdag 19 februari 2019 om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis in Lopik.
Aan de orde komen de volgende agendapunten:
• Aanvraag krediet voor onderzoek ontwikkelmogelijkheid locatie gemeentehuis;
• Kredietaanvraag groot onderhoud ten behoeve
van het zwembad Lobeke, jaarschijf 2019;
• Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning;
• Wijziging Verordening jeugdhulp.
De agendapunten worden hieronder kort toegelicht.
Aanvraag krediet voor onderzoek ontwikkelmogelijkheid locatie gemeentehuis
Het college stelt de raad voor een voorbereidingskrediet van maximaal € 50.000 beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van een onderzoek naar
de mogelijkheid om de locatie gemeentehuis te
ontwikkelen als woningbouwlocatie.
Rabobank Utrechtse Waarden heeft gevraagd naar
de mogelijkheid om de eigen locatie aan de Rembrandtlaan te ontwikkelen voor woningbouw. Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen
Rabobank en gemeente Lopik.
Op grond van een onlangs uitgevoerd woningmarktonderzoek en de Woonvisie Lopik is in de gemeente Lopik vooral behoefte aan koop- en huurappartementen. Ook in de praktijk, zoals bij de
ontwikkeling van het project Lentehof, bleek dat de
vraag hiernaar vele malen groter is dan de beschikbare woningen.
Echter, realisatie van appartementen op de locatie
Rabobank is minder gewenst omdat deze locatie
decentraal ligt en op afstand van de voorzieningen.
Tijdens de verkennende gesprekken tussen gemeente en Rabobank is dit alles besproken en is
nagedacht over een mogelijke ruil van locatie met
het gemeentehuis.
Kredietaanvraag groot onderhoud voor zwembad
Lobeke, jaarschijf 2019
Het college stelt de raad voor een krediet van
€ 37.200 ter beschikking te stellen voor groot onderhoud aan het zwembad Lobeke. Beoogd effect
is het in stand houden van het zwembad en het
waarborgen van de veiligheid van de gebruikers.

Wijziging ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning’ en wijziging ‘Verordening Jeugdhulp’
vastgesteld
Het college stelt de raad voor de gewijzigde ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning’ en de gewijzigde ‘Verordening Jeugdhulp’ vast te stellen.
Ter inzage
De stukken, inclusief de bij de raadsvoorstellen
behorende bijlagen, liggen vanaf maandag 11 februari 2019 om 10.00 uur in het gemeentehuis ter
inzage. Voor inzage van de stukken kunt u telefonisch een afspraak maken met de raadsgriffier,
mevrouw mr. G.M.G. Dolders. Daarnaast zijn de
raadsvoorstellen opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Politiek & Organisatie > Raads- en
Commissievergaderingen. Ook kunt u de vergaderstukken inzien via de gratis te downloaden app
Politiek Portaal.
Raadsbesluiten
Binnen één week na de raadsvergadering worden
de besluiten die zijn genomen door de raad van de
gemeente Lopik gepubliceerd op www.lopik.nl onder de knop Politiek & Organisatie > Raads- en
Commissievergaderingen. Ook zijn de raadsbesluiten in te zien bij de griffie in het gemeentehuis.
Inspraakreacties
Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering
voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken. Het woord kan
niet gevoerd worden:
•o
 ver de besluitenlijst van de vorige vergadering;
•o
 ver een besluit van het gemeentebestuur waarover een bezwaar- of beroepsprocedure loopt of
is gevoerd;
•o
 ver benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
• indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene
wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

De commissie- en raadsvergaderingen zijn te beluisteren onder de knop Politiek & Organisatie >
Raadsen
Commissievergaderingen
op
www.lopik.nl. ■

Uit in Lopik? NatuurLek!
Kijk voor activiteiten en mogelijkheden op
de website van Lopik NatuurLek: www.lopiknatuurlek.nl
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VACATURE
Door het vertrek van één van onze medewerkers bij het Breed Sociaal Loket is er een vacature
ontstaan van:

Consulent Jeugd (en bereid om zich ook Wmo eigen te maken)
32 – 36 uur per week
Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacaturetekst.

Geen acquisitie ■

Doe mee met de prijsvraag ‘Jongeren
maken de buurt!’
Wij hebben de afgelopen weken via social media
mooie reacties ontvangen op ons bericht over de
prijsvraag ‘Jongeren maken de buurt!’.
We vinden het als gemeente erg leuk als deze
ideeën ook daadwerkelijk tot bloei komen en
hopen dan ook dat ze meedoen met de prijsvraag. Initiatieven voor jongeren zijn extra
belangrijk.
Heb je een idee, maar nog geen aanvraag ingediend, doe dit dan alsnog! Je hebt nog tot en met
maandag 18 februari a.s. de tijd om het formulier
in te vullen.
Wil je hulp bij het invullen van de aanvraag?
Neem dan contact op met Sanne Kosterman via
telefoonnummer (0348) 55 99 55.
Meer informatie is te vinden op onze website
www.lopik.nl/prijsvraag ■

21 februari: Inloopavond verbetering
oost-west-fietspad, fase 1: Lopiker
kapel tot Provinciale weg N210 Lopik
Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en met subsidie van de provincie
Utrecht wordt het oost-west-fietspad (vanaf IJsselstein tot Schoonhoven) op de schop genomen. Gelijktijdig wil het waterschap de waterkering langs de zuidzijde van de Lopikerwetering
verbeteren. Hierover zijn in 2018 bewonersavonden in Lopikerkapel, Cabauw en Lopik-dorp georganiseerd.

lopen in het Buurthuis d’Ouwe School,
Lopikerweg oost 181 te Lopikerkapel.
Wethouder Gerrit Spelt en projectleider Paul
Verweij staan u graag te woord om de tekeningen
voor het oost-west-fietspad toe te lichten en uw
eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens de
inloopavond wordt geen presentatie gegeven; u
kunt tussen 20.00 uur en 21.30 uur binnenlopen
op een tijdstip dat u schikt.

Mede op basis van de inbreng van de inwoners
die bij deze bewonersavonden aanwezig zijn geweest, zijn tekeningen gemaakt voor de reconstructie van het oost-west-fietspad. Wij nodigen
u graag uit voor een inloopavond om u te informeren over deze tekeningen en over de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden die het waterschap wil verrichten aan de waterkering worden tijdens deze
inloopavond niet nader toegelicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via
www.hdsr.nl/beleid-plannen/projectenkaart/
lopik/versterking-kade-lop/

Omwonenden en andere belangstellenden zijn
van harte welkom om op donderdag 21 februari
2019 tussen 20.00 uur en 21.30 uur binnen te

Wij ontmoeten u graag op donderdag 21 februari
2019 in Buurthuis d’Ouwe School. ■
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Zet uw papiercontainer zichtbaar
aan de weg
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Kent u iemand die in 2020 een Lintje
verdient?

Op donderdagavond zamelt de gemeente Lopik
het oud papier in voor route P4 en route P5.
Tijdens de donkere maanden wil het nog wel
eens voorkomen dat een container over het
hoofd wordt gezien. Zet daarom uw papiercontainer op een duidelijk zichtbare plek langs de weg.
■

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor
vele doelen. Denk aan de vele vrijwilligers die
actief zijn binnen allerlei organisaties op sociaalmaatschappelijk gebied. Mensen die door hun
inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.
Deze mensen komen ook in aanmerking voor een
Koninklijke onderscheiding, net als ieder ander
met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst
worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.
Kom tijdig in actie!
De behandeling van een voorstel kost veel tijd.
Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Voorstelformulieren voor Koninklijke on-

derscheidingen die tijdens de ‘Lintjesregen 2020’
worden uitgereikt, moeten uiterlijk 1 juli 2019 in
het bezit van de burgemeester zijn.
Het is aan te bevelen vooraf overleg te plegen
met de gemeente Lopik of het voorstel haalbaar
is en zo ja, over de wijze van indienen van het
voorstel.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Hanriëtte Bergstra via tel. (0348) 55 99 93 of
e-mail: hanriette.bergstra@lopik.nl.
Uitgebreide informatie over alle aspecten van het
Nederlandse decoratiestelsel kunt u vinden op
www.lintjes.nl. ■

We-Energy Game: speel je met ons
mee?
Groene (duurzame) energie kennen we nu vooral
in de vorm van wind- en zonne-energie. Maar ook
energie uit biomassa, waterkracht en aardwarmte zijn bekend. In het Klimaatakkoord van
Parijs is afgesproken dat in 2050 de totale behoefte wordt ingevuld met duurzaam opgewekte
energie. 100% Groene energie dus. Om zover te
komen is nog wel heel wat te doen en is ruimte
nodig. Ruimte die schaars is.

Gezamenlijk plakken op de gemeentewerf en
plaatsen van de aanplakborden voor
Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap
Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de
Provinciale Staten en het Waterschap. In de gemeente Lopik zijn weer diverse plekken ingericht
waar posters kunnen worden geplakt. 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 19-21 in
Lopik.

In week 8 (van 18 t/m 22 februari) worden de
borden geplaatst. Indien u niet op de gemeentewerf kunt komen plakken, is er de mogelijkheid
om vanaf 25 februari 2019 op de locaties zelf te
gaan plakken. ■

Wat betekent voor onze gemeente Lopik de
overgang naar 100% duurzame energie? Wat
betekent een gemeente zonder aardgas voor
ons, inwoners en bedrijven? Hoe gaan we dit in
gezamenlijkheid realiseren?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden organiseert de stichting Duurzaam Lopikerwaard de
We-Energy Game. Hieraan kunnen alle geïnteresseerde Lopikers deelnemen. Het spel geeft allereerst inzicht en kennis en het maakt ons bewust
van de impact van de energietransitie op onze
gemeenschap. Vervolgens gaat het er bij het spel
om, om binnen de beschikbare tijd, voldoende
betaalbare energie uit duurzame bronnen te realiseren. Het spelbord is de plattegrond van de
gemeente Lopik en de spelers onderhandelen
over de inzet van duurzame energiebronnen om
de gemeente energieneutraal te maken. Welke
oplossingen zijn mogelijk? En is duurzaamheid
niet zozeer en technisch maar bovenal ook een
sociaal vraagstuk? Wind levert veel energie,
maar omwonenden zijn vaak tegen plaatsing van
windmolens in hun omgeving. Voor zonnepanelen lijkt veel draagvlak, maar de zon schijnt niet
altijd. En energie uit biomassa vergt veel ruimte
en heeft een lage opbrengst. Zo heeft elk scenario zijn voor – en nadelen. Tijdens het spel ont-

staan vanzelf gesprekken en discussies over de
wenselijkheden, de mogelijkheden en de moeilijkheden.
Doe je mee?
De We-Energy Game wordt gespeeld op woensdagavond 13 februari a.s. Iedereen uit de gemeente Lopik kan meedoen. Er is plaats voor
maximaal 50 deelnemers. Bij aanmelden geldt:
wie het eerst komt.... We zijn te gast bij de Rabobank Utrechtse Waarden e.o., Rembrandtsplein 1
te Lopik. Het spel wordt geleid door medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen.
Het programma:
19.30 uur inloop
20.00 uur start, welkom door wethouder Spelt
en de voorzitter van Duurzaam Lopikerwaard met
inleiding over de opgave van de energietransitie
20.30 uur We-Energy Game
21.30 uur gezamenlijke discussie
22.00 uur afsluiting
Aanmelden kan via: info@duurzaamlopikerwaard.nl. U krijgt bericht als de deelname is volgeboekt. ■
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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 fiets-

Volg @GemLopik op Twitter

pad is wel beschikbaar.
Let op: De Damweg tussen Polsbroekerdam en
Oudewater blijft open voor alle verkeer. ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Aanstelling en aanwijzing
toezichthouder
Op 5 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de heer W. Doest, werkzaam bij MB-ALL B.V., aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Lopik. Gelijktijdig is de heer Doest aangewezen als
toezichthouder van de gemeente Lopik van het
bij of krachtens:
a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
b. de Wet ruimtelijke ordening;
c. de Woningwet;
d. de Algemene plaatselijke verordening;
bepaalde. Dit voor zover de gemeente belast is
met het toezicht op de naleving van deze regelgeving.
In de uitvoering van hun werkzaamheden zijn
toezichthouders bevoegd om terreinen te betreden. Uiteraard zijn zij, indien dat wordt gevraagd,
verplicht zich te kunnen legitimeren als door het

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.

college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder.
Het besluit is in werking getreden op 5 februari
2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afdeling Dienstverlening, telefoon (0348)
559955.

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Kortland 12 te Lopikerkapel, plaatsen dakkapel, 31 januari 2019.
• Dorp 169 te Benschop, bouwen berging, 3 februari 2019.
• Lopikerweg Oost 110 te Lopik, plaatsen hek en
aanleggen uitrit, 5 februari 2019.

*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
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.

• Lopikerweg Oost 33A te Lopik, aanleggen
paardenbak
inclusief
zes
lichtmasten,
5 februari 2019.
• Dorpstraat 46 te Lopik, nieuwe bedrijfswoning, 4 februari 2019.
• Oranje Nassaustraat 10 te Benschop, verbouwen hal 1 t/m 5, 7 februari 2019.
• Rustenburg 1 te Benschop, legaliseren erfafscheiding, 6 februari 2019.
• Nicolaas van Catsweg 9 te Lopik, slopen en
bouwen van kleedkamers met entree,
6 februari 2019.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (maximaal 6 weken), zie *1
• Lopikerweg west 115 B te Lopik, uitvoeren van
een nevenactiviteit, 4 februari 2019.
De beslistermijn wordt verlengd in verband met
het niet tijdig gereed zijn van de toets aan het
bestemmingsplan en de mogelijkheid tot afwijken hiervan.

*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.
*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 voor-

Door dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 29 maart 2019.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
•M
 eeuwenlaan 53 te Lopik, plaatsen erker,
6 februari 2019.
Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en
milieu), zie *10
• L opikerweg west 52 te Lopik, verwijderen
asbesthoudende dakbedekkingen 2 schuren,
4 februari 2019.
Verleende Standplaatsvergunning, zie *2, *6
en *8
• De heer G.J. Hopman te Bunschoten, standplaats voor verkoop van vis op dinsdagmiddag
op het Koning Willem-Alexanderplein te Lopik,
6 februari 2019. ■

ziening 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. ■

