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Uitnodiging bijeenkomst
omwonenden evenemententerreinen

29 januari 2019

Samen doen!
Druk bezochte tweede bijeenkomst

tenlocaties. 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.

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.
Om te komen tot een goed afgewogen evenementenbeleid hebben we nieuwe inbreng nodig.
Inbreng van organisatoren van evenementen, de
gemeente Lopik en omwonenden van evenemen-

Programma
20.00 uur	Opening door burgemeester
Laurens de Graaf
20.15 uur	In gesprek met omwonenden
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 ■

Heb jij een goed en nieuw idee voor
jouw straat, wijk of buurt?
Doe dan mee met de prijsvraag ‘Jongeren maken de buurt’ en maak kans
op geld voor jouw idee.
Wie weet er nu beter wat in jouw straat belangrijk is? Heb jij een goed idee, waarmee het
mooier, veiliger of gezelliger wordt in jouw straat
of buurt? Maak hier dan (samen met je buren)
werk van! Als gemeente denken we graag met je
mee en ondersteunen we daar waar mogelijk.
Het idee kan iets in de openbare ruimte zijn,
maar bijvoorbeeld ook voor de veiligheid in de
buurt of op sociaal vlak. Voorwaarde is dat er
draagvlak in de buurt is én dat je zelf ook de handen uit de mouwen wilt steken.
Prijsvraag ‘Jongeren maken de buurt’
De gemeente Lopik vindt het belangrijk dat
goede ideeën voor de leefbaarheid ook echt de
kans krijgen om tot bloei te komen. Initiatieven
voor jongeren zijn extra belangrijk. Daarom heeft
de gemeente de prijsvraag ‘Jongeren maken de
buurt’ in het leven geroepen. Met de prijsvraag
kun je extra geld winnen om jouw beste idee
mogelijk te maken. Het beste idee wint de hoofd-

prijs van € 1.000, de tweede prijs wordt beloond
met € 750. Dit bedrag komt bovenop de toegekende subsidie. Doe je mee? Dat kan tot en met
18 februari 2019! Tijdens ‘NL Doet’ op
15 en 16 maart 2019 worden de prijswinnaars
bekendgemaakt.
Kijk voor alle informatie en de spelregels op
www.lopik.nl/prijsvraag

Druk bezochte bijeenkomst in In 't Witte Paard in Cabauw.
‘Foto gemeente Lopik’
Zoals u wellicht hebt gehoord of gelezen, wil de gemeente Lopik inwoners en organisaties actief betrekken bij de verdere ontwikkeling van het Sociaal
Domein. De gemeente hoopt zo op een waardevolle bijdrage om het beleid een goede richting te
geven. Hiervoor worden vier bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van de klankbordgroep ‘Samen doen!’
De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep
‘Samen doen!’ op 17 januari jl. is druk bezocht. De
sfeer was erg prettig en er is constructief gewerkt
door zowel inwoners, raadsleden en ambtenaren.
De deelnemers hebben samen per thema veel doelen opgesteld die mee worden genomen in de ontwikkelingen van het project ‘Samen doen!’. Aan het
einde van de avond bleek dat de doelen erg goed
op elkaar aansluiten en zelfs een overlap hebben.
Er is een duidelijke rode draad te zien met een
mooie verbinding per thema.
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Doet u ook 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 om deel te nemen aan
de
klankbordgroep
‘Samen
doen!’
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 ■

‘Lopik beweegt’

Welke sport laat jouw hart sneller kloppen?
In maart kunt u van start gaan met 5 sport- of
beweeglessen. Iedereen boven de 18 jaar die
mee wil doen is welkom. Ook kunt u, geheel
vrijblijvend, meedoen aan een FITTEST voor
50-plussers. Dat kan dit jaar niet alleen in Lopik,
maar ook in Benschop.

Je kunt ook contact opnemen met Sanne Kosterman via telefoonnummer (0348) 55 99 55. ■

Militaire oefening van
11 t/m 15 februari 2019
Van 11 t/m 15 februari a.s. wordt een militaire
oefening binnen onze gemeente gehouden. De
oefening vindt plaats in het kader van grond –
lucht samenwerking en trainen van luchtsteun
door grondtroepen. Dit houdt in dat tegelijkertijd, op diverse locaties in de gemeente, militaire
wielvoertuigen verplaatsen en opstellingen innemen en vervolgens communiceren met militaire helikopters die ook deelnemen aan de oefening om simulaties uit te voeren. Opstellingen
worden betrokken bij privé-eigenaren (bijvoor-

Uitnodiging voor derde bijeenkomst op
20 februari 2019
Graag nodigen wij u ook uit voor de derde bijeenkomst op donderdag 20 februari 2019. Deze bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis De Schouw in
Lopik. Inloop vanaf 19.15 uur, de avond wordt rond
21.30 uur afgesloten met een borrel.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we ons richten op
hoe we de doelen handen en voeten en uiteindelijk
vorm kunnen geven. We gaan ons richten op de
praktijk; hoe kunnen we doelen waarmaken en wie
kan wat oppakken?

Meer informatie vindt u op onze website
www.lopik.nl/teamsportservice ■

beeld agrariërs) waar men vooraf toestemming
aan vraagt en afspraken mee maakt.
Aan deze oefening nemen zowel Nederlandse als
buitenlandse eenheden deel. Het gaat om
15 personen, 6 (militaire) wielvoertuigen en een
aantal militaire helikopters.
Verplaatsen gebeurt over bestaande wegen en
paden; daarbij wordt het doorgaand verkeer niet
gehinderd. ■
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Na het succes van vorig jaar organiseren we dit
jaar opnieuw ‘Lopik Beweegt’. Op deze manier
bieden wij u, in samenwerking met Team Sportservice Lopik, de mogelijkheid om kennis te maken met het sport- en beweegaanbod in de gemeente Lopik.
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We-Energy Game: speel je met ons mee?
komen is nog wel heel wat te doen en is ruimte
nodig. Ruimte die schaars is.

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

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

Op 24 januari jl. ontving de heer Rachid Andichi
de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap uit handen van burgemeester
Laurens de Graaf in aanwezigheid van zijn echtgenote.

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 ontstaan 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 tot uiterlijk 12 februari via:
info@duurzaamlopikerwaard.nl. U krijgt bericht
als de deelname is volgeboekt. ■

Gefeliciteerd!!
Ook verwelkomde de burgemeester onlangs
mevrouw N. Stigter-Marsamrong in aanwezigheid van haar man, zoontje en zus, tijdens een
feestelijke bijeenkomst als nieuwe Nederlander.
Mevrouw N. Stigter-Marsamrong komt oorspronkelijk uit Thailand.

Gefeliciteerd!!

■ ■ ■ BEKENDMAKINGEN ■ ■ ■

Vergunningen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning,
zie *1
• Lopikerweg oost 25 te Lopik, plaatsen
tijdelijke woonunit, 21 januari 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

• Tiendweg 42 te Lopik, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem, 21 januari 2019.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure), zie *2, *4 en *8
• Zuidzijdseweg 158 A te Polsbroek, tijdelijk
gebruik bed- en breakfast als woning,
21 januari 2019. ■

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.

lege 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.

*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 col-

*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 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. ■

