
Van de VOG Webredactie

RAAMSDONKSVEER – De verkiezingscampagnes draai-
en op volle toeren. Nog een week tot aan de gemeente-
raadsverkiezing. Voor de VOG een uitgelezen moment om 
het gesprek met huidig wethouder Bert van den Kieboom 
(met o.a. Economische Zaken in zijn takenpakket) aan te 
gaan. Over de samenwerking met de ondernemersvereni-
ging, behaalde resultaten, teleurstellingen en een korte 
vooruitblik. 

“Wij hebben in verhouding met het aantal inwoners ge-
weldig veel bedrijven, die gezamenlijk van groot belang 
zijn voor onze gemeente. Denk niet alleen aan werkge-
legenheid, maar bijvoorbeeld ook aan sponsoring van 
talloze evenementen en het bieden van stageplaat-
sen”, opent Van den Kieboom het gesprek. Hij heeft 
zich goed voorbereid op de ontmoeting en in een hoog 
tempo somt hij voorbeelden op, waarbij gemeente en 
ondernemers elkaar opzoeken en ontmoeten. Meer dan 
honderd bedrijfsbezoeken legde hij in de voorbije pe-
riode af, waarbij hij wensen voor bijvoorbeeld uitbrei-
ding of problemen over procedures ophaalde. Hij ver-
telt verder over de bedrijvencontactpersoon, die door 
uitbreiding van haar werktijdfactor meer en structureel 
overleg voert namens de gemeente. 

PROJECTEN
Ondernemers zijn doeners, mensen die wat willen be-
reiken. Ook Van den Kieboom houdt van concrete ac-
ties. Zo worden binnenkort de eerste twee (van vier) 
grote, digitale informatieborden bij de gemeentelijke 
toegangswegen geplaatst. De VOG gaat de teksten 
plaatsen en beheren. Bedrijven, winkeliers, maar ook 
verenigingen en organisatoren van evenementen kun-
nen dan voor een klein bedrag een activiteit promoten 
op een groot scherm. 

PROEFTUINEN
In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in, een wet die 
maar liefst meer dan 25 bestaande wetten gaat ver-
vangen. Deze wetten bevatten nu nog de afzonderlijke 
aspecten en regels, zoals op het gebied van geluid, mi-
lieu, bouw en veiligheid. In de nieuwe Omgevingswet 
komt alles als één geheel samen. De gemeente heeft 
sinds kort elke vrijdag twee medewerkers op locatie 
om bedrijven in dit proces te ondersteunen. 
Een ander voorbeeld is de Ondernemersdag. Afgelopen 
dinsdag hebben ZZP-ers en starters elkaar in de nieuwe 
bibliotheek ontmoet. Door de faciliteiten in het gebouw 
kunnen ze daar ook werken en/of zichzelf presenteren. 
“Een mooi initiatief, nu gaan volgen of het bestaans-
recht heeft. Ik vind het van belang dat we als gemeente 
ook op andere plekken dan het gemeentehuis aanwezig 
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Wethouder Economische Zaken over samenwerking met VOG 

De gemeente Geertruidenberg kent een grote 
diversiteit aan bedrijven die bepalend zijn voor 
o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid. 
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan 
lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

zijn. Kennelijk kan ons huis toch nog als een drempel 
worden ervaren”.

TELEURSTELLINGEN
Over de grootste tegenvaller in zijn periode als wet-
houder EZ hoeft de geboren en getogen Verenaar 
niet lang na te denken: “De 19 stemmen die we in de 
draagvlakmeting tekort kwamen om de Bedrijven In-
vesterings Zone (BIZ) op Dombosch op te richten. Daar 
heb ik echt wel van gebaald!”. Verder is er nog geen 
goed antwoord gevonden op het parkeerprobleem van 
vrachtwagens op de industrieterreinen en zijn de open-
bare (buiten)terreinen van een aantal ondernemingen 
aan een opknapbeurt toe. Bij het oplossen van deze 
laatste situatie heeft de gemeente, in samenwerking 
met de betreffende bedrijven, dit al op vier plaatsen 
kunnen verbeteren. Van den Kieboom wil dit graag 
voortzetten. 

TOEKOMST
Het is nu afwachten hoe het lokale, politieke landschap 
er na 21 maart uit zal gaan zien. Van den Kieboom ziet 
nog volop uitdagingen en wil dan ook graag zijn werk-
zaamheden als wethouder voortzetten. Hij ziet vele 
kansen op diverse vlakken. “De openbare ruimte in het 
centrum van Raamsdonksveer en de Markt in Geertrui-
denberg ziet er nu heel aantrekkelijk uit. Nu is het tijd 
dat de gevestigde ondernemers elkaar weten te vinden 
om er een levendig geheel van te maken met leuke eve-
nementen en acties.” Maar ook een onderwerp als de 
verbreding van de A27 houdt hem bezig: “Om de druk 
op de Maasdijk te verminderen, denk ik aan een tweede 
toegangsweg voor Dombosch 2”. 

AANPAKKEN
Na het gesprek sluit VOG-voorzitter Louis de Wit nog 
even aan. De begroeting is joviaal, maar al heel snel 
gaat het over de uitstraling van het bedrijventerrein. De 
ideeën voor de aanpak komen razendsnel. “We gaan dit 
zeer binnenkort verder oppakken en uitwerken”, vatten 
ze de korte brainstorm samen. En zo werkten ze va-
ker samen de afgelopen vier jaar. Het is duidelijk: deze 
twee kunnen terugkijken op een constructieve periode!
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