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Verkiezingen Europees Parlement
23 mei 2019
De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er
bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement.
Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op
dezelfde dag plaats. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt
plaats op donderdag 23 mei 2019.

Niet grijs, maar groen.
Acties tegen wateroverlast.
op een droge zomerdag uw tuin van water te
voorzien. Verder is een groene tuin beter bestand tegen hitte. Tot slot draagt een groene tuin
ook bij aan het verhogen van de biodiversiteit: er
komen meer vogels, vlinders en bijen in de tuin.

Op onze website www.lopik.nl vindt u meer informatie over:
• Adressen stemlokalen
• Stemmen met een kiezerspas
• Stemmen bij volmacht
• Centraal tellen op maandag 27 mei 2019 ■

VACATURES
Wij zoeken voor minimaal 7 maanden een

Ervaren senior DIV medewerker
28 – 36 uur

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

Is mijn dak geschikt voor
zonnepanelen?
kaart op jouwhuisslimmer.nl/dienst/zonnekaart
kunt u checken of uw dak geschikt is voor zonne
panelen. Op de website ziet u ook hoeveel zonnepanelen op uw huis kunnen worden geplaatst, wat
dit oplevert én hoe snel u uw investering terugverdient.
Met de groene stroom van zonnepanelen bent u
minder afhankelijk van uw energiebedrijf en maakt
u de wereld meteen een stuk duurzamer.

Internetten, de was doen, TV kijken: dankzij de zon
kan het veel goedkoper. Omdat de prijs van zonnepanelen daalt, wordt de investering steeds winstgevender. Het rendement is nu al drie keer hoger
dan de rente op uw spaarrekening. Met de Zonne-

14 mei 2019

Doen dus!
Het enige wat u hoeft te doen is uw straat en huisnummer invullen. U krijgt direct het resultaat te
zien. Handig, want dat kunt u gebruiken bij het opvragen van offertes. Haal de zon in huis met ‘Jouw
Huis Slimmer’. ■

Kijk voor meer informatie op:
www.lopik.nl

Het klimaat verandert en daarom organiseren
tuincentra, vijf gemeenten in de regio Utrecht,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
Tuinbranche Nederland acties rondom ‘de
Watervriendelijke tuin’ in de maanden april en
mei. Tuinbezitters worden uitgedaagd om na te
denken over het nut en de noodzaak van wateren hittebestendige tuinen. Vragen als: ‘Wat
houdt een watervriendelijke tuin precies in?’ en
‘Waar kan ik het beste beginnen?’ worden beantwoord.
Waarom groene tuin
We krijgen steeds vaker te maken met perioden
van hitte, droogte en extreme regenbuien. Door
een tuin in te richten met meer groen (zoals bomen, struiken, planten of een gazon) en minder
stenen verkleint de kans op wateroverlast. Het
vele regenwater krijgt namelijk de kans om weg
te trekken in de groene bodem. Regenwater opvangen in een regenton is een goede manier om

Actiedag Intratuin
Op zaterdag 25 mei geeft Intratuin IJsselstein
workshops over de ‘Watervriendelijke tuin’ (duur
45 minuten). Hiervoor kunt u zich opgeven via
samendoen@nieuwegein.nl. Deelnemers krijgen
een tuinbon van € 25,- om te besteden in het
tuincentrum. Ook Werkgroep Klimaatneutraal
IJsselstein is die dag aanwezig en geeft gratis
tuinadviezen. Onder alle deelnemers wordt aan
het einde van de dag een klimaatboom voor in
de tuin verloot. U wordt per mail geïnformeerd
over het aanvangstijdstip van de workshop. Er is
plaats voor circa 40 deelnemers.
Op weg naar een groene tuin
Om tuincentra, en daarmee indirect de tuinbezitter, verder op weg te helpen met het vergroenen
van Nederland, is vorig jaar het Handboek voor
de watervriendelijke tuin ontwikkeld. Aan de
hand van 19 tips kunnen tuincentra in gesprek
met hun klanten, om samen met elkaar de stappen naar een groenere tuin succesvol te doorlopen. Het handboek kunt u downloaden van
www.tuinbranche.nl Daarnaast informeert de
website klimaatklaar.nl welke verschillende
maatregelen particulieren kunnen nemen en
kunnen goede voorbeelden worden gedeeld om
anderen te inspireren. Ontdek samen de eindeloze mogelijkheden van groen! ■

Stichting Veteranen Lopikerwaard
organiseert twee activiteiten
De Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL)
organiseert in mei en juni twee activiteiten:
• Veteranen Ontmoetingsborrel
Zaterdag 25 mei 2019
Café In het Witte Paard, Cabauw
16:00 – 18:00 uur
Aanmelden via info@veteranen-lopikerwaard.nl
of (06) 510 11 492
• Lezing ‘Srebrenica – door de ogen van een
commando’
Spreker: majoor Frans Erkelens
Raadzaal Huis van Montfoort
20:00 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Aanmelden via info@veteranen-lopikerwaard.nl
of (06) 118 34 054

Spreker Majoor Frans Erkelens
Foto: Ministerie van Defensie
Meer informatie kunt u vinden op de website van
de
Stichting
Veteranen
Lopikerwaard
www.veteranenlopikerwaard.nl ■

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■
Op 7 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders mevrouw A.C. Jong en mevrouw Y. Muijlwijk - Speksnijder, beide werkzaam bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Lopik, aangewezen als toezichthouder
van de gemeente Lopik van het bij of krachtens:
a. d
 e 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;
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h. d
 e 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 legiti-

meren als door het college van burgemeester en
wethouders aangewezen toezichthouder. Het
besluit is in werking getreden op 13 mei 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afdeling Dienstverlening, telefoon
(0348) 55 99 55.
vervolg van vorige pagina >
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Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Rubenslaan 7 te Lopik, plaatsen van een dakkapel, 5 mei 2019;
• Noordzijdseweg 119 te Polsbroek, plaatsen
van een dakkapel, 4 mei 2019;
• Lopikerweg Oost 141 te Lopikerkapel, uitbreiden woning en wijzigen gevels, 2 mei 2019;
• Batuwseweg 43 te Lopikerkapel, verbouw
kantoor naar bed & breakfast, 2 mei 2019;
• Lopikerweg Oost 106 te Lopik, plaatsen van
een dakkapel, 1 mei 2019

Omgevingsloket:
Voor vragen over de omgevingsvergunning
kunt u bellen naar (0348) 55 99 66 (ma. t/m
do. 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.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning (maximaal 6 weken),
zie *1
• Burgemeester Schumanlaan 23 te Lopik, aanleggen van een uitrit, 7 mei 2019.
De beslistermijn wordt verlengd in verband met
het niet tijdig gereed zijn van de toetsing aan
de (beleids)regels. Door dit besluit wordt de
nieuwe uiterste beslisdatum 20 juni 2019.
• 1e Industrieweg 7 te Lopik, nieuwbouw van
een bedrijfsruimte, 6 mei 2019.
De beslistermijn wordt verlengd in verband met
het niet tijdig gereed zijn van de toetsing aan
de eisen van het Bouwbesluit en advisering
over de ruimtelijke kwaliteit. Door dit besluit
wordt de nieuwe uiterste beslisdatum 19 juni
2019.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
• Emmalaan 60 te Lopik, wijzigen van de voordeur met kozijn, 6 mei 2019.
• Anna van Burenstraat 14a te Lopik, uitbreiding
en
verbouw
appartementencomplex,
9 mei 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.

*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.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *5 en *8
• Dorp 199 te Benschop, kappen van 1 es,
6 mei 2019.

*5)
Het besluit treedt de dag na afloop van de
bezwaartermijn (ter inzage legging) in werking, tenzij gedurende die 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.

Verleende APV-vergunningen, zie *2, *6 en *8
• De heer Willems, het organiseren van een mini
truckrun op 5 oktober 2019 door de gemeente
Lopik. De mini truck run start en eindigt op het
Willem-Alexanderplein te Lopik, 2 mei 2019;
• De heer Van de Werken namens Dynamic Promotions, het organiseren van een jaarmarkt in
Lopik op 15 juni 2019 van 10.00 uur tot en met
16.00 uur, 3 mei 2019;
• De heer Brouwer, het organiseren van de jaarlijkse avondvierdaagse van dinsdag 21 mei
2019 tot en met vrijdag 24 mei 2019 van 16.00
uur tot 21.00 uur. De start en finish vindt op alle
dagen plaats op het Willem-Alexanderplein te
Lopik, 7 mei 2019. ■

*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. ■

