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Vergadering raadscommissie
De vergadering van de raadscommissie wordt
gehouden op dinsdag 22 januari 2019 om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis in
Lopik.
Aan de orde komen de volgende agendapunten:
• Samenwerking RMC en WIL in het Regionaal
Jongerenloket
• Procesplan voorbereiding Omgevingswet
• Uitbreiding formatie Team Civiel
De agendapunten worden hieronder kort toegelicht:
Samenwerking RMC en WIL in het Regionaal
Jongerenloket
Het college stelt de raad voor 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 wordt voorgesteld
de extra RMC-inzet te continueren en hiervoor
jaarlijks € 12.800 beschikbaar te stellen gedurende een periode van 3 jaar (t/m 2021) en de
bijdrage aan het RMC te laten vervallen op het
moment dat er Rijksbekostiging komt voor deze
taken.
Procesplan voorbereiding Omgevingswet
Het college stelt de raad voor het ‘Procesplan
voorbereiding Omgevingswet’ vast te stellen.
Ook wordt voorgesteld een krediet van
€ 148.500 beschikbaar te stellen 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
Het college stelt de raad voor in te stemmen met
het Organisatieadvies voor het Team Civiel. Ook
wordt voorgesteld voor 2019 een bedrag van
€ 363.369 beschikbaar te stellen voor inhuur
van derden en de structurele kosten ad
€ 236.017 voor 2020 en verder af te wegen in de
kadernota 2020.
Ter inzage: De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage vanaf maandag 14 januari 2019
om 10.00 uur. Inzage van de stukken is mogelijk
na een telefonische afspraak met de raadsgriffier, mevrouw mr. G.M.G. Dolders (tel. 0348559955). Daarnaast zijn de raadsvoorstellen opgenomen op www.lopik.nl onder de knop Politiek
&
Organisatie
>
Raadsen
Commissievergaderingen. Ook kunt u de
vergaderstukken inzien via de gratis te downloaden app Politiek Portaal.
Inspraakreacties: Belangstellenden kunnen in
de commissievergadering voorafgaand aan de
behandeling van een agendapunt hun mening
kenbaar maken. Het woord kan niet gevoerd
worden:
• over het overzicht van de actiepunten van vorige vergaderingen;
• over een besluit van het gemeentebestuur
waarover een bezwaar- of beroepsprocedure
loopt of is gevoerd;
• over 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 via de knop ‘Politiek & Organisatie
> Raads- en Commissievergaderingen’ op
www.lopik.nl. ■

Uitnodiging bijeenkomst omwonenden
evenemententerreinen

15 januari 2019

Data omwisselen grijze containers
(restafval)
Heeft u een verzoek ingediend voor een ander
formaat grijze container? Dan wisselt de gemeente Lopik deze om op de voor u geldende inzameldag volgens onderstaande data.
Data omwisselen grijze containers
• 15 januari: Route 2
• 22 januari: Route 3
• 29 januari: Route 1
De containers worden omgewisseld tijdens de
voor u geldende inzameldag. U hoeft dus niets
extra’s te doen. Wel verzoeken wij u de container
aan de weg te zetten, ook als hier niets in zou zitten. Op de Afvalkalender 2019 kunt u zien in
welke route uw woonadres is ingedeeld. U kunt
de Afvalkalender vinden op onze website via
www.lopik.nl/afval
Route 1: 29 januari
Voor het omwisselen van route 1 op 29 januari

kan een probleem ontstaan omdat de containers
met de inhoudsmaat van 80 liter wellicht niet tijdig kunnen worden geleverd door de leverancier.
Als de aangevraagde container op dat moment
nog niet voorradig is, krijgt u zodra de container
wél op voorraad is bij de gemeente Lopik, een
bewonersbrief waarin u kunt lezen op welke datum wij uw container omwisselen. Uiteraard mag
u gedurende die periode gebruik blijven maken
van uw grotere container, tegen het lagere tarief
dat bij de aangevraagde container behoort. ■

CycloMedia maakt foto’s in de
gemeente Lopik
Van medio januari tot eind februari 2019 (bij optimale weersomstandigheden) worden in de gemeente Lopik foto’s gemaakt door CycloMedia.
Dit is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen
maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door
de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele
ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid
en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden onder
stringente voorwaarden ter beschikking gesteld.
De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt.
CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij
het Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt
u contact opnemen met CycloMedia Technology
B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL,
Nederland.
Meer informatie: www.cyclomedia.com ■

Steeds vaker horen we van onze inwoners dat ze
behoefte hebben aan meer evenementen in de
gemeente Lopik. Ons huidige evenementenbeleid dateert van juni 2006 en gaat uit van een
beperking van het aantal evenementen per kern.
Een nieuw evenementenbeleid is dus hard nodig.

Samen doen!
Uitnodiging bijeenkomst 17 januari
2019

Om te komen tot een goed afgewogen evenementenbeleid hebben we nieuwe inbreng nodig.
Inbreng van organisatoren van evenementen, de
gemeente Lopik en omwonenden van evenementenlocaties. Daarom organiseren wij op donderdag 7 februari 2019 om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Lopik een bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst gaat de gemeente Lopik in gesprek
met omwonenden van evenementenlocaties over
wat belangrijk is voor het nieuwe evenementenbeleid.

Op donderdag 8 november 2018 vond de eerste
bijeenkomst plaats van het project ‘Samen doen!’
Een groep van 36 inwoners heeft met elkaar gesproken over de randvoorwaarden voor de
nieuwe samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Programma
20.00 uur		Opening door burgemeester
Laurens de Graaf
20.15 uur		In gesprek met omwonenden
GEMEENTEHUIS
GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein
Raadhuisplein 1,
1, 3411
3411 CH
CH Lopik
Lopik
Postbus
Postbus 50,
50, 3410
3410 CB
CB Lopik
Lopik
Tel.
Tel. 0348-55
0348-55 99
99 55,
55, Fax
Fax 0348-55
0348-55 15
15 88
88
gemeente@lopik.nl
gemeente@lopik.nl -- www.lopik.nl
www.lopik.nl
http://twitter.com@GemLopik
http://twitter.com@GemLopik
OPENINGSTIJDEN
OPENINGSTIJDEN SNELBALIE
SNELBALIE
Maandag
Maandag t/m
t/m donderdag
donderdag van
van 09.00
09.00 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur
Vrijdag
Vrijdag van
van 09.00
09.00 tot
tot 12.00
12.00 uur
uur

21.30 uur		Resumé inbreng, inclusief
vervolgstappen
21:45 uur 		Afsluiting met een hapje en
drankje
Wilt u meedenken?
Bent u omwonende van een evenemententerrein
en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan
bovengenoemd gesprek, meldt u zich dan aan bij
mevrouw Seffa White via e-mailadres
seffa.white@lopik.nl. ■

BREED
BREED SOCIAAL
SOCIAAL LOKET
LOKET
Maak
Maak een
een afspraak,
afspraak, (0348)
(0348) 55
55 99
99 55
55 of
of mail
mail naar
naar
bsl@lopik.nl.
bsl@lopik.nl.
Maandag
Maandag t/m
t/m donderdag
donderdag 09.00
09.00 tot
tot 17.00
17.00 uur
uur
Vrijdag
Vrijdag van
van 09.00
09.00 tot
tot 12.00
12.00 uur
uur
BURGERZAKEN
BURGERZAKEN
Maak
Maak een
een afspraak,
afspraak, tel.
tel. (0348)
(0348) 55
55 99
99 55
55
of
of via
via www.lopik.nl
www.lopik.nl
Dinsdagavond
Dinsdagavond zonder
zonder afspraak
afspraak 17.30
17.30 –– 20.00
20.00 uur
uur

Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst op donderdag 17 januari 2019 in ’t Witte
Paard in Cabauw. Inloop vanaf 19.15 uur. Tijdens
deze bijeenkomst richten we ons op de uitdaging
om met elkaar te kijken waar we voor de komende jaren onze focus op leggen. Er liggen veel
vraagstukken en maatschappelijke opgaves waar
we mee aan de slag willen. Keuzes maken is daarbij belangrijk. Liever een paar maatschappelijke

thema’s goed bij kop en staart pakken, dan een
heel scala aan onderwerpen slechts licht aanraken.
Doet u mee? Aanmelden is heel eenvoudig
Wilt u meedenken over onderwerpen als opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen en
vervoer? Meld u dan aan via samendoen@lopik.nl
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via
telefoonnummer (0348) 55 99 55.
Meer informatie vindt u op
www.lopik.nl/samendoen ■

MELDPUNT
MELDPUNT
Ma
09.00
Ma t/m
t/m do
do
09.00 –– 17.00
17.00 uur
uur
Vrij
09.00
Vrij
09.00 –– 12.00
12.00 uur
uur
14
0348
of99
0348
55 99 55 meldpunt@lopik.nl
0348
– 55
55 –meldpunt@lopik.nl

REINIGINGSDIENST
REINIGINGSDIENST
M.A.
M.A. Reinaldaweg
Reinaldaweg 19-21,
19-21, 3411
3411 MB
MB Lopik
Lopik
reiniging:
0348
reiniging:
0348 -- 55
55 42
42 63
63
riolering:
06
riolering:
06 -- 53
53 67
67 32
32 75
75

POLITIE
POLITIE UTRECHT
UTRECHT
Steunpunt
Steunpunt in
in gemeentehuis
gemeentehuis Lopik
Lopik
Dinsdag
Dinsdag op
op afspraak
afspraak
Tel.
Tel. 0900
0900 -- 8844,
8844, Fax
Fax 030
030 -- 686
686 93
93 50
50

Openingstijden
Openingstijden
ma.
ma. t/m
t/m vr.	
vr.	08.30
08.30 -- 16.00
12.00 uur
uur en
zaterdag
10.00
12.30 uur
uur
13.15 -- 16.00
zaterdag
10.00 - 12.30 uur
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Agrariërs en ‘zon op het dak’
De stichting Duurzaam Lopikerwaard organiseert
op woensdagavond 16 januari a.s. in samenwerking met de LTO afdeling Zuid-West Utrecht,
Koenders en Partners en de Natuur en Milieufederatie Utrecht een avond voor alle agrariërs uit
de gemeenten Oudewater, IJsselstein, Montfoort
en Lopik. Het thema van deze avond is: geen ‘zon
op land’ dan eerst ‘zon op dak’. Wat zijn hiervoor
alle mogelijkheden voor de agrariërs en hoe kan
e.e.a. worden geregeld? Alle opties worden be-

sproken inclusief de mogelijkheden van asbestverwijdering. Ook worden verhalen gedeeld van
agrariërs die al ervaringen hebben met ‘zon op
dak’.
Waar: Partycentrum ‘In ’t Witte Paard’ te Cabauw,
Cabauwsekade 42, Lopik
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur; start 20.00 uur.
■

Kijk voor meer
informatie op:
www.lopik.nl

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Ontwerp-omgevingsvergunning Dorp 123 te
Benschop
Burgemeester en wethouders van Lopik maken
bekend dat de omgevingsvergunning voor het
perceel Dorp 123 te Benschop in ontwerp ter inzage ligt. De voorliggende ontwerp-omgevingsvergunning voorziet in het toevoegen van een
extra burgerwoning met berging, binnen de rode
contouren op het perceel Dorp 123 (De Lansing).
Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt van
21 januari 2019 t/m 28 februari 2019 voor een
ieder ter inzage op werkdagen van 09.00 uur
12.00 uur bij de Afdeling Strategie, Beleid en
Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan
de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken.
Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken
raadpleegbaar op de website www.lopik.nl onder
‘Inwoners’, ‘Bouwen en Wonen’ en vervolgens
onder ‘Bekendmakingen’ en via de landelijke
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk NL:IMRO.0331.08Dorp123-OM01).
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning, gericht aan het college van burgemeester en wetOmgevingsloket:
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.

houders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer
informatie kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met mevr. C. Lakerveld via (0348) 55
98 92 of via charlotte.lakerveld@lopik.nl.
Vervolgprocedure
Na beoordeling van eventueel ontvangen zienswijzen zal een definitief besluit op de aanvraag
om een omgevingsvergunning worden opgesteld. Dit besluit wordt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik gegeven.
Overeenkomst
Ingevolge artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening, maken burgemeester en
wethouders tevens bekend dat voorafgaand aan
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, een
overeenkomst is gesloten tussen de gemeente
Lopik en de betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst
ligt voor een ieder ter inzage bij de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten op werkdagen van
09.00 uur tot 12.00 uur.
Algemeen machtigingenoverzicht tot procesvertegenwoordiging met betrekking tot
bestuursrechtelijke rechtsgedingen
Het afdelingshoofd van de Afdeling Bedrijfsvoe*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.

ring heeft op 7 januari 2019, gebruik makend van
het haar toegekende mandaat beschreven in artikel 6, vierde lid, paragraaf 2 van hoofdstuk 1
van het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en
Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018 (het
Besluit), vastgesteld een algemeen machtigingenoverzicht tot procesvertegenwoordiging met
betrekking tot bestuursrechtelijke rechtsgedingen, behorend als bijlage 2 van het Besluit voor
de periode van 7 januari 2019 tot en met 6 januari 2020.
Het besluit is per 7 januari 2019 in werking getreden en treedt in de plaats van het voorgaande
machtigingenoverzicht tot procesvertegenwoordiging.

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Damweg 241 te Polsbroek, aanbrengen verharding, bouwen hekwerk en verplaatsen vlaggenmast, 8 januari 2019.
• Nicolaas van Catsweg 28 te Lopik, plaatsen
(legaliseren) dakkapel achter, 8 januari 2019.
• Achter Dorp 122 A, B en 126 te Benschop (LPK
sectie E nrs. 1342 en 1343), aanleggen boomgaard, 9 januari 2019.
• Lopikerweg west 116 te Lopik, vernieuwen
schuur, 10 januari 2019.

*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-

• De Weide 14-28 en De Akker 2-12 te Lopik,
kappen bomen, 10 januari 2019.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
• Lopikerweg oost 70 te Lopik, uitbreiden
woning, 20 december 2018.
• Dorp 252 te Benschop, vergroten dakkapel
voorzijde woning, 11 januari 2019.
Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en
milieu), zie *10
• Cabauwsekade 86 A te Lopik, strippen hooiberg en slopen bijgebouw, 10 januari 2019.
• Lekdijk oost 5 A te Lopik, melding in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende een wijziging van het bedrijf, (zaakkenmerk Z-MLD-2018-3253) 28 december 2018.
• L opikerweg west 115 B te Lopik, melding in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer
betreffende het handelen in en repareren van
motorfietsen, onderdelen en accessoires (zaakkenmerk Z-MLD-2019-0019), 3 januari 2019.
Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
•S
 tichting Oranjefeesten Polsbroek, lampionnenoptocht in Polsbroek op 31 januari 2019 van
19.00 tot 21.00 uur, 9 januari 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. ■

