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Binnen de afdeling Beleid, strategie en projecten is een vacature ontstaan voor de functie van:

Integraal projectleider Civiel m/v
36 uur per week
De ideale integrale projectleider is een geboren teamspeler die het in zich heeft de verschillende
partijen en hun uiteenlopende belangen te integreren tot één project.
De woorden uitdaging, doorpakken, samen en leren spreken je aan.
Interesse? Kijk op onze website www.lopik.nl voor de volledige vacaturetekst. ■

- UITNODIGING Informatieavond 28 juni 2018

In 2023 minimaal 16% van de benodigde energie duurzaam opwekken(?)
Op landelijk niveau is het Klimaatakkoord in de
maak, op lokaal niveau zetten bewoners en bedrijven zich in om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Zo werkt ieder op
zijn eigen schaalniveau aan de energietransitie.
Ook de gemeente Lopik zal maatregelen moeten
treffen om een wereld te creëren die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Stichting Duurzaam Lopikerwaard is eind vorig jaar opgericht
door inwoners van de gemeente Lopik die via
bewustwording en concrete projecten aan dit
doel willen bijdragen.
Stichting Duurzaam Lopikerwaard organiseert op
donderdag 28 juni in DorpshuisXXL te Benschop
een avond om met elkaar in gesprek te gaan over
het doel dat wordt gesteld en op welke manier
dit doel kan worden gehaald. Centraal staat
daarbij ‘wat & hoe’. Hoeveel kunnen we opwekken, hoeveel kunnen we besparen en onder

welke voorwaarden?
Aan deze informatieavond zullen ook de gemeente Lopik en Natuur en Milieufederatie
Utrecht bijdragen. Vanaf 19.30 is de inloop met
koffie en de avond begint om 20.00 uur. Na de
pauze gaan de aanwezigen in groepen met elkaar in gesprek over de thema’s ‘bewust wording
en besparen’, ‘windenergie’ en ‘zonne-energie’.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. En kijk vooral alvast eens op
www.duurzaamlopikerwaard.nl.
Hartelijke groet,
Namens Stichting
Duurzaam
Lopikerwaard,
Dick Nederend,
voorzitter ■

Onze collega Andrea Lieftink, Jeugdconsulent bij
het Breed Sociaal Loket, is er voor de kinderen
van 12 jaar en jonger. Ze komt bij gezinnen thuis
om opvoedondersteuning te geven aan ouders.
Daarnaast praat en doet zij opdrachten met kinderen, bijvoorbeeld over omgaan met emoties.
Een aantal voorbeelden waarmee u bij Andrea
terecht kunt:

De inloopspreekuren zijn op:
• maandag van 9:00- 10:00 uur
• dinsdag van 9:00 – 10:00 uur
• donderdag 13:30 – 14:30 uur

U kunt terecht bij het Breed Sociaal Loket voor
vraag en advies over de volgende onderwerpen:

Datum:
12 juni 2018
Onderwerp:
Informatieavond 28 juni 2018

OPENINGSTIJDEN SNELBALIE
Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

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

Mocht u een vraag hebben over de ontwikkeling
van uw kind, neem gerust contact op met Andrea
op woensdag, donderdag of vrijdag via
(0348) 55 99 55 of andrea.lieftink@lopik.nl ■

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding, hulpmiddelen in huis.
Jeugdzorg;
alle vragen die u heeft over de zorg en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Participatiewet; alle vragen rondom werk en inkomen. Onze medewerker is op dinsdagochtend
aanwezig.
Algemene informatie; overige vragen zijn natuurlijk ook welkom bij onze medewerkers.
Voor wie is het inloopspreekuur?
Het inloopspreekuur is voor iedereen, jong en
oud, die in de gemeente Lopik woont en een vraag
heeft over bovenstaande onderwerpen. Ook als u
niet goed weet waar te beginnen, denken wij met
u mee. Naast het inloopspreekuur is het Breed
Sociaal Loket van ma – do van 9:00 tot 17:00 uur
en vrij van 9:00- 12:00 uur telefonisch bereikbaar
op (0348) 55 99 55 of via bsl@lopik.nl ■

Vergadering raadscommissie
De vergadering van de raadscommissie wordt
gehouden op dinsdag 19 juni 2018 om 20.00 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis in Lopik.
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GEMEENTEHUIS
Raadhuisplein 1, 3411 CH Lopik
Postbus 50, 3410 CB Lopik
Tel. 0348-55 99 55, Fax 0348-55 15 88
gemeente@lopik.nl - www.lopik.nl
http://twitter.com@GemLopik

-A
 ls het thuis niet goed gaat met regels en structuur (eten en slapen)
-A
 ls uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit (boos,
opstandig, verdrietig of somber)

Inloopspreekuur Breed Sociaal Loket
in Medisch Centrum

Locatie: Beatrixplantsoen 1 in Lopik. Eerste
etage (trap op naar rechts, eerste kamer in de
gang aan de rechterkant). Er is een lift aanwezig.

UITNODIGING

Besluiten raadsvergadering
d.d. 5 juni 2018

Kijkje in de keuken van het Breed
Sociaal Loket

ringen. 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 button “Commissie en Raadsvergaderingen” op www.lopik.nl. ■

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

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

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

Openingstijden
ma. t/m vr.	08.30 - 16.00 uur
zaterdag
10.00 - 12.30 uur
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Toelichting agendapunten commissievergadering
Informatiebeleidsplan gemeente Lopik
2018-2020
Het college stelt de raad voor het Informatiebeleidsplan (IBP) 2018-2020, inclusief de bijbehorende projectenkalender, vast te stellen. Er wordt
voorgesteld hiervoor een krediet van € 418.700
beschikbaar te stellen en de structurele lasten
van € 219.900 vanaf 2019 te verwerken in de begroting 2019-2022.

Lokaal inrichtingsplan sociale werkvoorziening
gemeente Lopik
Het college stelt de raad voor het college opdracht te geven om uitvoering te geven aan het
‘Lokaal inrichtingsplan Wsw van de gemeente
Lopik’. Ook wordt voorgesteld de financiële consequenties van het inrichtingsplan te verwerken
in de Kadernota en een zienswijze te geven op de
conceptliquidatiebegroting van PAUW Bedrijven.

Rapportage audit informatieveiligheid ENSIA
2017
Het college stelt de raad voor kennis te nemen
van de verantwoordingsrapportage ENSIA 2017
en in te stemmen met de daarin opgenomen prioritering van maatregelen voor 2018. Beoogd
effect is het op orde brengen van de informatieveiligheid zodat wordt voldaan aan de wettelijke
Baseline
Informatiebeveiliging
Gemeenten
normen.

De voorstellen zijn erop gericht om de Wsw vanaf
1 januari 2019 op een nieuwe manier uit te voeren. De GR PAUW wordt opgeheven en de

Rapport Kritische Prestatie Indicatoren archiefen informatiebeheer 2017
Het college stelt de raad voor kennis te nemen
van de Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) archief- en informatiebeheer 2017 en
in te stemmen met de hiervoor in het Informatiebeleidsplan opgenomen maatregelen.

Wsw-taken worden in samenhang met andere
onderdelen van de Participatie integraal en toekomstbestendig uitgevoerd.
Krediet buitenruimte Lentehof
Het college stelt de raad voor om voor het herinrichten van het buitenterrein van de Lentehof en
het gemeentelijk parkeerterrein een krediet beschikbaar te stellen van € 225.000 ten laste van
de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld het
toegekende krediet alleen in te zetten als ook de
woningcorporatie haar bijdrage van 60% in de
kosten levert.

Jaarstukken 2017
Het college stelt de raad voor de jaarrekening
2017 vast te stellen en het positieve rekeningresultaat ad € 829.092 toe te voegen aan de algemene reserve.
Onderwijs-Zorg-Arrangementen
Het college stelt de raad voor het innovatiebudget jeugd en gezin in 2018 incidenteel te verhogen met € 30.000 voor de pilot onderwijs-zorgarrangementen (OZA) voor Lopikse leerlingen.
Het beoogd effect van de pilot met onderwijszorg-arrangementen (OZA) is om uitval van leerlingen op het speciaal basisonderwijs te reduceren en ook om kinderen die vast dreigen te lopen
in hun ontwikkeling zo goed mogelijk in staat te
stellen zich optimaal te ontwikkelen binnen hun
mogelijkheden.
Kadernota begroting 2019 (Let op:
= Begrotingsraad 3 juli 2018)
Het college stelt de raad voor de Kadernota 2019
vast te stellen, met uitzondering van de in hoofdstuk 3 opgenomen ontwikkelingen, waarover de
gemeenteraad nog een richting moet geven. Ook
wordt voorgesteld het college opdracht te geven
de meerjarenbegroting 2019-2021 overeenkomstig de kadernota op te stellen. ■

Rectificatie raads
besluit ‘Subsidie voor
Dorpshuis De Schouw’
In het gemeentenieuws van 8 mei 2018 is abusievelijk gepubliceerd dat de raad in zijn vergadering van 1 mei jl. in meerderheid heeft besloten
het bedrag van de openstaande vordering
(€ 158.504) af te boeken. Hiertoe is echter niet
besloten.
Hieronder het juiste raadsbesluit:
De raad heeft op 1 mei 2018 in meerderheid besloten een aanvullende subsidie van € 77.000 te
verstrekken in verband met het huidige negatieve exploitatiesaldo over 2016 en 2017. Het
verzoek om aanvullende subsidie (€ 35.000) is
aangehouden tot eind 2018, er is een krediet van
€ 25.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek naar alternatieve scenario’s
van exploitatie en beheer om te komen tot duurzame exploitatie van het dorpshuis waarbij de
maatschappelijke doelen centraal staan en er is
ingestemd met de maatschappelijke doelen zoals de gemeente die wenst te behalen. Ten slotte
wordt voor het najaar 2018 een voorstel voorbereid met een geadviseerd scenario voor de exploitatie en het beheer, waarbij ook de programmadoelen met prestaties en maatschappelijke
effecten worden vastgesteld. ■

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Churchill-laan 18 te Lopik, bouwen erfafscheiding, 29 mei 2018;
• Dorp 252 te Benschop, verbreden dakkapel
voorzijde woning, 3 juni 2018;
• Tussen Boveneind NZ 86 en 88 te Benschop
en achter Boveneind NZ 86, bouwen dam door
dempen deel sloot en verbreden watergang,
3 juni 2018;

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

• Boveneind NZ 60 te Benschop, bouw bijgebouw, 4 juni 2018;
• De Lansing 52 te Benschop, bouwen fietsenoverkapping in voortuin, 4 juni 2018.
Geaccepteerde meldingen (sloop, gebruik en
milieu), zie * 10
• Bedrijfsweg 8 te Lopik, milieumelding bouw
loods
achterzijde
pand,
zaakkenmerk
Z-MLD-2018-0970, 28 mei 2018;

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
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

• Lopikerweg Oost 166 te Lopikerkapel, geheel
slopen oude fruitloods met asbest dakbedekking, 4 juni 2018;
• Dorp 113 te Benschop, verwijderen asbest dakbedekking van werktuigenloods, 7 juni 2018.
• Beatrixplantsoen 4 te Lopik, verwijderen diverse asbesthoudende materialen uit bovenwoning, 7 juni 2018.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
• ROBIN BEST Outdoor Media B.V. te Bilthoven,
plaatsen 15 driehoeksborden ter aankondiging
van Stichting Pulse, laaggeletterdheid in de
periode 11 juni 2018 tot en met 25 juni 2018 in
de gemeente Lopik, 4 juni 2018.
• Muziekvereniging Onderling Genoegen te
Benschop, organiseren buitenconcert op
30 juni 2018 van 15.30 tot 18.00 uur op het
Dorpsplein te Benschop, 7 juni 2018. ■

van het bezwaar. We vragen u een kopie van
het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

bank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int
hiervoor griffierechten.

*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 voorziening moet worden gericht aan de Recht-

*10)
De geaccepteerde meldingen zijn alleen ter
informatie en liggen niet ter inzage. Informatie over milieumeldingen is te verkrijgen bij de
RUD Utrecht, via telefoonnummer 0307023300 of info@rudutrecht.nl. Informatie
over de overige meldingen is ma. t/m vr. telefonisch te verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening (0348) 55 99 55. ■

