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Enthousiast aan het werk bij de gemeente Lopik
Gemeente Lopik neemt drie medewerkers met garantiebaan in dienst.
heb echt het gevoel dat ik er bij hoor”, vertelt
Saskia.

V.l.n.r.: Jeannette van Dijk, Aruna Jiawon, Saskia Olling en wethouder Johan van Everdingen

De gemeente Lopik vindt dat iedereen mee moet
doen. Mensen met en zonder beperking moeten
naast elkaar kunnen werken. Begin 2019 zijn
daarom drie nieuwe medewerkers gestart in verschillende functies binnen de gemeente. De organisatie is heel blij en trots dat Aruna Jiawon,
Jeannette van Dijk en Saskia Olling in dienst zijn
getreden.
Wethouder Johan van Everdingen: “Vandaag vieren we een feestje omdat we drie nieuwe medewerkers in het zonnetje hebben gezet omdat ze
officieel bij onze organisatie aan de slag zijn gegaan in een garantiebaan. Mensen met een arbeidsbeperking komen vaak moeilijk aan de slag.
Er bestaan veel vooroordelen. Maar ik geloof niet
in beperkingen. Vraag liever naar wat mensen
wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen.

Mensen met een beperking hebben veel in hun
mars. Als organisatie moet je daar aandacht aan
geven. Dat kost tijd, maar als mensen thuis zitten
kost het geld en levert het niets op. Nu werken
we mee aan hun zelfvertrouwen.”
Saskia Olling
Saskia Olling is 30 jaar, geboren in Nieuwegein
en getrouwd met Willem. Zij is haar loopbaan in
2008 begonnen bij Pauw Bedrijven (sinds 1 januari 2019 WerkwIJSS) afdeling schoonmaak.
De gemeente Lopik werd haar vaste locatie om
schoon te maken en daar voelde ze zich meteen
thuis. Saskia is op 1 februari 2019 begonnen bij
de gemeente Lopik in de functie van hulpbode en
ondersteunt de hoofdbode. Voordat ze werd aangenomen heeft ze eerst een half jaar proefgedraaid. “Ik heb het enorm naar mijn zin hier, ik

Jeannette van Dijk
Jeannette van Dijk woont in Nieuwegein samen
met haar man en twee lieve dochters.
Ze is cateringmedewerker geweest, heeft 21 jaar
als plaatsvervangend cheffin in IJsselstein gewerkt en bijna 11 jaar bij Stichting Bedrijfsfonds
Apotheken in Nieuwegein waar ze de schoonmaak van het kantoor en de lunch verzorgde. In
het begin kon ze niet lezen en schrijven maar dat
heeft ze geleerd door de vele cursussen die ze
mocht doen.
Via een trajectbegeleider van WIL kwam ze de
vacature van hulpbode bij de gemeente Lopik op
het spoor. Daar is ze 3 dagen per week mee begonnen. Als snel kwam de vraag of Jeannette zich

Participatiewet
De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan
en vervangt de Wet werk en bijstand en delen van
de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong.
Doel van de wet is om mensen die kunnen werken, maar door hun beperking niet zelfstandig
het minimumloon kunnen verdienen, aan een
baan te helpen bij een reguliere werkgever. De
afspraak in het sociaal akkoord is dat tot en met
2026 in totaal 125.000 zogenoemde garantiebanen gecreëerd worden. 100.000 door particuliere
werkgevers tot en met 2025 en 25.000 door de
overheid tot en met 2023. Om deze garantiebanen in te vullen zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals detachering, loonkostensubsidie, jobcoaching, proefplaatsing, aanpassing van
de werkplek.
Een garantiebaan is een reguliere functie bij een
regulier bedrijf of overheidsinstantie. Mensen
komen mogelijk voor een garantiebaan in aanmerking wanneer zij door een (arbeids-)beperking niet voldoende kunnen werken om het wettelijke minimumloon te verdienen. Mensen met
een (arbeids-)beperking komen vaak moeilijk
aan de slag. Als zij meer kansen krijgen en vaker
bij een reguliere werkgever aan het werk kunnen,
doen zij minder een beroep op een uitkering en
worden ze eerder gezien als onderdeel ervan. ■

Gemeente Lopik komt in beweging!

VACATURES
Wij hebben de volgende vacatures:

Ervaren werkvoorbereider civiel

Medewerk(st)er P & O

32 – 36 uur

18 uur (gedurende 2 jaar)

Adviseur verkeer

HR Adviseur

24 – 28 uur

24 uur

Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacaturetekst. ■

Uitnodiging bijeenkomst
‘Samen doen!’
Donderdag 11 april 2019 van 19.15 tot circa
21.30 uur bent u van harte welkom op de vierde
en laatste bijeenkomst van het project ‘Samen
doen!’.

Ook als u nog niet bij (één van) de vorige bijeenkomsten bent geweest.
Meer informatie via www.lopik.nl/samendoen
■
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Aruna Jiawon
Aruna Jiawon is 42 jaar en doof geboren. Ze
woont samen met haar dove zoon van 10 en horende vriend in Houten. In het verleden heeft
Aruna bij veel verschillende bedrijven gewerkt,
vooral op administratief gebied. Ze kan prima
zelfstandig zonder een tolk met één of twee horende mensen communiceren. Aruna: “Ik heb al
meer dan vijf jaar samen met mijn zoon van de
bijstand geleefd. Jarenlang heb ik bij verschillende bedrijven gesolliciteerd waarbij ik liet weten dat ik doof ben. Ik werd iedere keer afgewezen. Via Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) kreeg
ik vorig jaar van mijn jobcoach te horen dat de
gemeente Lopik een baan voor mij had. Ik was
dolblij dat ik eindelijk de kans heb gekregen om
zelfstandig te werken en zo mijn eigen geld kan
verdienen. Dove mensen moeten goed laten zien
wat ze kunnen. Ik voel me hier persoonlijk heel
betrokken, we doen het samen!”

meer wilde ontwikkelen. Sinds het najaar van
2018 is ze verantwoordelijk voor de bedrijfskantine en verzorgt ze voor de medewerkers van
maandag tot en met donderdag de lunch en op
vrijdag is ze nog steeds hulpbode. Jeannette: “Ik
ben supertrots op mezelf. Op mijn doorzettingsvermogen om dit allemaal zelf voor elkaar te krijgen. Het is bij de gemeente Lopik heel gemoedelijk, echt ‘ons-kent-ons’. Dat is heel fijn.”

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

Vanaf maandag 4 maart komt gemeente Lopik in
beweging! Dit jaar zijn er namelijk maar liefst 90 inwoners die zich hebben ingeschreven voor Lopik
Beweegt. Een project van Team Sportservice Lopik,
in samenwerking met de gemeente en de lokale
sportaanbieders. De komende periode volgen de
deelnemers 5 proeflessen bij een sportaanbieder
die ze zelf hebben uitgekozen.
Structureel meer bewegen
Dennis Boele, buurtsportcoach bij Lopik Beweegt,
is blij met het grote aantal inschrijvingen: “Het is
mooi om te zien dat zoveel inwoners deze kans
aangrijpen om een nieuwe sport of beweegactiviteit te ontdekken. We hopen dat veel mensen een
activiteit vinden die bij hen past, maar vooral ook
dat ze plezier hebben en nieuwe sociale contacten
opdoen. Met Lopik Beweegt proberen we mensen
te helpen de vaak lastige eerste stap naar een vereniging of sportschool te maken. Nadat de deelnemers kennis hebben kunnen maken, is de kans dat
zij zich inschrijven bij een lokale sportaanbieder
groter. En dat is ons uiteindelijke doel. Mensen
structureel meer laten bewegen, zodat zij alle posi-

tieve effecten daarvan op hun fysieke en mentale
gezondheid kunnen ervaren.”
Breed aanbod
Van yoga tot basketbal en van walking football tot
tennis. Het aanbod van Lopik Beweegt is breed.
“Dit jaar doen er een stuk meer lokale sport- en
beweegaanbieders mee dan tijdens de eerste editie van Lopik Beweegt. Daardoor is er voor ieder
wat wils. Dat draagt zeker bij aan het aantal mensen dat we dit jaar hebben kunnen motiveren om
mee te doen”, aldus Dennis Boele”. Team Sportservice Lopik organiseerde in aanloop naar Lopik Beweegt daarnaast twee FITTESTEN voor 50-plussers.
Dennis Boele: “De deelnemers ontvingen na hun
test van mij of van een van mijn collega’s een beweegadvies. Op deze manier hebben we ook een
hoop mensen geënthousiasmeerd deel te nemen
aan Lopik Beweegt. We hopen dat zij allemaal een
sport- of beweegactiviteit vinden waar hun hart
sneller van gaat kloppen!” ■
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Erespelden voor mevrouw H.A.M. van Baaren-Houdijk
en mevrouw A. Lammers-Dunnewold uit Lopik
Op donderdag 7 maart 2019 ontvingen mevrouw
H.A.M. van Baaren-Houdijk en mevrouw A. Lammers-Dunnewold, beiden uit Lopik, de erespeld
van de gemeente Lopik uit handen van burgemeester Laurens de Graaf.
De dames ontvingen de erespeld omdat zij al

ruim dertig jaar onafgebroken lid zijn van en zich
actief inzetten voor De Zonnebloem. De erespelden werden uitgereikt tijdens een bijeenkomst
van De Zonnebloem, afdeling Lopik/Cabauw in
Inloophuis De Schuilplaats in Lopik. ■
Foto’s: Leo Bennis

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Op 1 januari en 4 maart 2019 heeft het college
van burgemeester en wethouders de heer M. van
der Krogt, werkzaam bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Lopik, aangewezen als
toezichthouder van de gemeente Lopik van het
bij of krachtens:
a. artikel 41 van de Drank- en Horecawet;
b. artikel 23 van de Afvalstoffenverordening gemeente Lopik;
c. het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening;
d. artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbelsuit;
e. artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 en
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;
f. titel VA van de Wet op de Kansspelen;
g. de Winkeltijdenwet;
h. de Zondagswet;
bepaalde. Dit voor zover de gemeente belast is
met het toezicht op de naleving van deze regelgeving.
en
a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
alsmede de in artikel 5.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten;
b. het Besluit omgevingsrecht;
c. de afvalstoffenverordening gemeente Lopik;
d. de Bouwverordening gemeente Lopik;
e. het Bouwbesluit;
f. de Huisvestingswet;
g. de Leegstandswet;
h. de Algemene Plaatselijke Verordening;
i. de Algemene wet bestuursrecht;
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
college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouder.
Het besluit is in werking getreden op 1 januari en
4 maart 2019.
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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afdeling Dienstverlening, telefoon (0348)
559955.

Verlening uitgebreide omgevingsvergunning Lopikerweg Oost 77-77a te
Lopik
Burgemeester en wethouders van Lopik maken
bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid
1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning voor het splitsen van de boerderij op het
perceel Lopikerweg Oost 77-77a te Lopik hebben
verleend. Tevens wordt de bij de boerderij gelegen hooiberg bij de tweede woning betrokken.
De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke
onderbouwing en de overige relevante stukken
hebben voor een ieder ter inzage gelegen van
24 oktober 2018 t/m 4 december 2018. Gedurende deze periode konden zienswijzen worden
ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
relevante stukken liggen van 13 maart 2019 t/m
23 april 2019 voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur, bij de Afdeling
Dienstverlening. Ook buiten de openingstijden
kunnen de besluiten worden ingezien. Hiervoor
dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de
ter inzage gelegde stukken te raadplegen op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl en op deze
website onder ‘Inwoners’, ‘Bouwen, wonen’ en
vervolgens onder ‘Uitgebreide omgevingsvergunningen’ en ‘Omgevingsvergunningen/verleend’.
Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de
besluiten en die tijdig een zienswijze tegen het
betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht, evenals belanghebbenden, die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest, kunnen binnen de hiervoor
genoemde termijn schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift met betrekking tot de omgevingsuur 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
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

vergunningen indienen bij de Rechtbank Midden
Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. De omgevingsvergunning treedt na
afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
gedurende die termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De
vergunning treedt niet in werking voordat op het
verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het
verzoek om voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Dit doet u als u van mening
bent dat uw belang tijdelijke maatregelen vereist.

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Merelstraat 11 te Lopik, plaatsen overkapping,
5 maart 2019.
• Benedeneind NZ 320 te Benschop, verwijderen en nieuw plaatsen drie dakkapellen,
4 maart 2019.
• RECTIFICATIE: Op 5 maart is gepubliceerd:
Anna van Burenstraat 14 te Lopik, verbouwen
en uitbreiden bestaand gebouw tot appartementencomplex, 22 februari 2019; Dit moet
zijn: Anna van Burenstraat 14A te Lopik.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (maximaal 6 weken), zie *1
• Lopikerweg oost 38A te Lopik, bouwen ligboxenstal, 4 maart 2019.
D
 e beslistermijn wordt verlengd in verband met
het niet tijdig gereed zijn van de toets aan het
Bouwbesluit. Door dit besluit wordt de nieuwe
uiterste beslisdatum 23 april 2019.
• Henricus Vinkeweg 8 te Lopik, wijzigen bestemming aangekocht openbaar groen,
6 maart 2019.
D
 e beslistermijn wordt verlengd in verband met
het niet tijdig gereed zijn van de toets aan het
bestemmingsplan en ontheffingenbeleid. Door
dit besluit wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 24 april 2019.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
• Benedeneind NZ 352 te Benschop, wijzigen
ramen voorgevel, 5 maart 2019.
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 belangen,
spoed bij is. Het verzoek om voorlopige

• Lopikerweg oost 70 te Lopik, herbouwen
2 bijgebouwen, 6 maart 2019.
Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en
milieu), zie *10
• Noordzijdseweg 163 te Polsbroek, melding
ontvangen van een activiteit in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het verbouwen van de
hooiberg tot recreatief nachtverblijf (zaakkenmerk Z-MLD-2019-1947), 22 februari 2019.
• Lopikerweg West 116 te Lopik, melding ontvangen van een activiteit in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding
heeft betrekking op het wijzigen van het aantal
dieren en het gebruik van gebouwen (zaakkenmerk Z-MLD-2019-1913), 19 februari 2019.
• Graafdijk 2C te Lopik, melding ontvangen van
een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het plaatsen van 4 wasboxen (zaakkenmerk Z-MLD-2019-0613), 15 februari 2019.
• Lopikerweg West 99 te Lopik, melding ontvangen van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft
betrekking op het vervangen van een bestaand
bedrijfsgebouw door nieuwbouw en het realiseren van een B&B in de achterzijde van het te
bouwen
gebouw
(zaakkenmerk
Z-MLD-2019-1329), 16 februari 2019.
• Nabij Lopikerweg Oost 89 te Lopik, melding
ontvangen van een activiteit in het kader van
het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het vervangen van
een
districtstation
(zaakkenmerk
Z-MLD-2019-3052), 27 februari 2019;
• Wielsekade 63 te Lopik, melding ontvangen
van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft betrekking op het vervangen van een districtstation, welke dient om de gasdruk te reduceren
(zaakkenmerk Z-MLD-2019-3058), 27 februari
2019.
• Lopikerweg Oost 53 te Lopik, melding ontvangen van een activiteit in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding heeft
betrekking op onderhoud en reparatie van autovoertuigen (zaakkenmerk Z-MLD-2019-0354),
22 januari 2019. ■

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. ■

