
ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

De Stichting Onderwijs & Tech-
niek Geertruidenberg (OTG) is 
een enthousiaste, gemotiveerde 
groep mensen met de overtuiging 
dat duurzame samenwerking tus-
sen Onderwijs, Ondernemers en 
Overheid de beste manier is om 
te zorgen voor grotere interesse 
in techniek en op langere termijn 
voldoende gekwalifi ceerde tech-
nici in de regio. 

De VOG en de gemeente Geer-
truidenberg ondersteunen de 
Stichting zeer actief. Door de leer-
lingen jaarlijks een aantal projec-
ten aan te bieden probeert de 
Stichting techniek hoger op hun 
agenda te krijgen. Een van de 
projecten is een bezoek aan De 
Uitvindfabriek in Breda.

Maar liefst 280 leerlingen van 
groep 6 van alle basisscholen, 
verdeeld over 13 groepen, zijn 
de afgelopen maanden in Breda 
geweest. Dit project is fi nanci-
eel mogelijk gemaakt door een 
mooie bijdrage van zowel de ge-
meente als de VOG. Heel hartelijk 
dank. We gaan proberen hier een 
jaarlijks terugkerend fenomeen 
van te maken.

Navolgend wat foto- en tekstim-
pressies van de beleving van de 
kinderen.

Je vindt ons op Facebook: Onder-
wijs Techniek Geertruidenberg.

Bedrijf Functie Niveau
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant HBO/WO
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant-agrarisch HBO
Alfa Accountants en Adviseurs Klantbeheerder agrarisch HBO
EXHO B.V. Meerdere vacatures L/MBO
Gemeente Beleidsmedewerker Onderwijs HBO
Gemeente HR Assistent MBO >
Gemeente Financieel adviseur HBO
Gemeente Projectsecretaris MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
MaxPrevent Freelance Instructeur Brand en 

Ontruiming
MBO+

MCAP cable & glassfi ber 
assemblies

Leerling Assemblage/Montage 
Medew

MBO

Rodenburg Installatiebedrijven 1e Monteur Electro MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Installatiemonteur Gawalo MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Leerling Installatiemonteur Gawalo VMBO>
Roma Nederland Monteurs LBO Bouw
Total Work Industries Meerdere vacatures MBO
TravelXL Travelplanner/Reisadviseur MBO
Tullp B.V. Commercieel medew verkoop 

binnendienst
MBO >

Uitzendbureau Brabant Meerdere vacatures LBO+/MBO
VPO ICT specialisten MBO
WIJmetAARTS accountants en 
adviseurs

Assistent-accountant MBO+

WIJmetAARTS accountants en 
adviseurs

Fiscaal Aangifte medewerker MBO+

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/vacaturebank/vacatures-bij-vog-leden/

INITIATIEF VAN DE OTG
LEERLINGEN GROEP 6 OP BEZOEK BIJ DE 
UITVINDFABRIEK IN BREDA

VOG AGENDA

VOG VACATURES

24 jan 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda
 Bliek 15, Raamsdonksveer
14 feb 2019 19.00-23.00
 VOG Algemene Ledenvergadering bij De Stek
 Kerklaan 19b, Raamsdonksveer 
17 apr 2019  17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ramgatseweg 23, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

ONDERWIJS & TECHNIEK 
GE ER T RU I D ENBERG

Uitvindfabriek 

Vrijdag 14 december zijn wij naar 
de uitvindfabriek gegaan. Daar 
was het leuk. We keken eerst een 
fi lmpje over techniek. En daar zijn 
we nog een vogel gaan maken 
(van piepschuim).

En daarna gingen we eten en 
drinken.

Vervolgens zijn we  van bamboe 
en elastiekjes een kleine brug 
gaan maken. En daarna een grote 

brug van hout gemaakt….
en daar mocht je toen ook 
echt op lopen!
Het was best cool. Maar 
wel met een handje want 
de brug wiebelde best wel 
een beetje.
Het was heel erg leuk en 
we vonden het heel cool 
dat we zelf heel veel 
mochten doen.

Groetjes Linda en Veerle 
– Groep 6 basisschool de 
Vuurvlinder
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De gemeente heeft berichten ont-
vangen dat er mensen proberen 
advertenties te verkopen voor de 
gemeentegids. Dat zijn misleiden-
de advertentieverkopers, want 
voor de gemeentegids worden 
momenteel geen advertenties 
verkocht. De gemeentegids is in 
2018 uitgegeven door Lokaal To-
taal. Alleen dit bedrijf voerde in 
2017/2018 acquisitie voor de gids 
van Geertruidenberg.

Op maandag 14 januari 2019 
startte aannemer Van Wijlen met 
de aanpassing van het fi etspad bij 
de Lidl. 

De werkzaamheden worden in 
twee fasen uitgevoerd. En duren 
in het totaal drie werkweken. Het 
streven is dat de werkzaamheden 
vrijdag 1 februari 2019 zijn afge-
rond.

Omleidingsroutes:

Fietsers worden via het P-terrein 
met omleidingsroutes richting de 
Keizersdijk geleid.

Werkzaamheden:

1. Het verhoogd aanleggen van 
het tweerichtingsfi etspad op 
het parkeerterrein. De (brom)
fi etsers krijgen in deze situatie 
voorrang.

2. Om de voorrangssituatie van de 
(brom)fi etsers te accentueren 
wordt het fi etspad in rode te-

gels uitgevoerd.
3. Het verhoogd aanleggen van 

twee voetgangersoversteek-
plaatsen (zebrapaden).

4. Het instellen van eenrichting-
verkeer op het gedeelte van het 
parkeerterrein dat grenst aan 
Theek5 en de Lidl.

Op bijgevoegde tekening staan 
de aanpassingen weergegeven 
zo ook de twee fasen waarin de 
werkzaamheden worden uitge-
voerd.

De plannen voor bedrijventerrein 
Dombosch worden steeds con-
creter. In 2018 organiseerden we 
diverse bijeenkomsten over de 
toekomst van Dombosch. Zowel 
ondernemers als omwonenden 
dachten met ons mee over een vi-
sie voor Dombosch. 

Samen met Ondernemers en 
omwonenden 
In 2019 gaan we een stap verder: 
we starten met de aanpassing van 
het bestemmingsplan Dombosch. 
Dit wordt een omgevingsplan. 
Hierin staat straks beschreven 
waar bepaalde regels gelden op 
het bedrijventerrein en waar de 
regels losgelaten kunnen worden. 

We doen dit samen met onderne-
mers en omwonenden. Daarom 
zoeken wij mensen die willen 
deelnemen aan het DomboschPa-
nel! 
Wilt u weten wat het Dombosch-
panel precies doet of hoe u zich 
kunt opgeven? Kijk dan op onze 
website bij www.geertruiden-
berg.nl/dombosch
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MISLEIDENDE 
ADVERTENTIE-
VERKOOP 
GEMEENTEGIDS

LEDEN GEZOCHT VOOR DOMBOSCH PANEL

AANPASSING FIETSPAD LIDL GESTART

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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MET DE OTG 
NAAR DE 
UITVIND-
FABRIEK

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS 
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

OFFICIËLE 
BEKEND-
MAKINGEN 
TERUG IN DE 
LANG STRAAT

WILT U HIER OOK UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaten: 
143x60 mm / 143x124 mm / 290x124 mm

met meer dan 

30% VOG-leden korting 
op de losse mm-prijzen.

Bel Elma de Wild (06 - 2938 9041) 
voor de mogelijkheden.

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
3-1-2019 Markt 3, 4931 BR
Geertruidenberg
Regels bestemmingsplan (activiteit ro)
7-1-2019 Amerweg 1, 4931 NC Geertruidenberg
Aanleggen van zonnepanelen op de
koelvijver (activiteit milieu)
10-1-2019 Stationsweg 9a, 4931 BX
Geertruidenberg
Dakwerkzaamheden (activiteit bouw
en werk of werkzaamheden uitvoeren)

Met deze publicatie attenderen we u op
activiteiten in uw omgeving. U kunt nog
geen bezwaren indienen.

Verleende vergunning (reguliere
procedure)
10-1-2019 Noordenbos 59, 4931 VA
Geertruidenberg
Bouwen nieuwe schuur naast woning
(activiteit bouw en ro)

Procedure 3 is van toepassing. Voor
meer informatie kunt u een afspraak
maken bij de Gemeentewinkel.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande
aangevraagde omgevingsvergunningen
verlengen we met zes weken:
Vlaaikensstraat 2
(HZ_WABO20180351)
Ontvangen:11-11-2018 - Verdaagd:
9-1-2019
Plaatsen hek als afscheiding van het
erf (activiteit bouw en ro)
Zalmweg 1a (HZ_WABO20180347)
Ontvangen: 9-11-2018 - Verdaagd:
2-1-2019
Uitbreiden bedrijfspand (activiteit bouw)

Opschorten beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
11-1-2019 Keizerdijk 48 (HZ_
WABO20180300 - activiteit bouw)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ontvangen meldingen
27-12-2018 (HZ_MLBI20180359),
Molenstraat 45B, 4944 AB Raamsdonk
Lozen buiten inrichtingen milieubeheer

4-1-2019 (HZ_MM20170704), Zalmweg
36a, 4941 VX Raamsdonksveer
Starten van een bedrijf

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Maatwerkvoorschrift
Activiteitenbesluit
9-1-2019 Brasem 38, Raamsdonksveer
(Van Zanten Kabelservice B.V).
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.
Voor meer informatie kunt u een afspraak
maken bij de Gemeentewinkel.

Verleende evenementenvergunningen
Er is een vergunning verleend voor het
onderstaande evenement:
Het Feestpaleis van Willem de Wijs,
26 en 27 april 2019
Tijd: resp. van 19.30 uur tot 1.00 uur en
van 15.00 uur tot 23.00 uur
Organisatie: Feestpaleis V.O.F.
Locatie: parkeerterrein bij voetbalvereniging
RFC, op de hoek Wilhelminalaan/
Kloosterweg in Raamsdonksveer
De vergunning is verzonden op 10
januari 2019. Procedure 3 is van toepassing.

Overige offi ciële bekendmakingen
Openbare zitting bezwaarschriftencommissie
Op woensdag 23 januari om 19.00 uur houdt de 
bezwaarschriftencommissie een openbare zit-
ting. In de zitting komen twee bezwaarschrif-
ten aan bod tegen het besluit van het college 
van 26 oktober 2018. Het college verleende een 
omgevingsvergunning voor een dakterras (acti-
viteit bouw) aan de Dordtsestraat 12, 4931 BB 
in Geertruidenberg. 

Regeling gebruik aanlegplaatsen
binnenvaartschepen
Op 8 januari 2019 is besloten om aan de ‘Re-
geling gebruik aanlegplaatsen binnenvaart-
schepen Geertruidenberg’ een verbod op het 
gebruik van aggregaten toe te voegen. De 
regeling ligt twee weken ter inzage in de Ge-
meentewinkel en is te downloaden via zoek.
offi cielebekendmakingen.nl. 

Procedures
1. Ter inzage en informatie
U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien 
in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de 
eerstvolgende donderdag na publicatie, en ein-
digt na zes weken (behalve als anders vermeld) 
op woensdag. 

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 
schriftelijk naar voren brengen bij het college 
van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
toelichten.

3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het college van 
B&W, burgemeester of raad, tegen een door 
hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen tegen een besluit. 
Het beroepschrift kunt u indienen bij de recht-
bank. U kunt ook het beroepschrift digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/ be-
stuursrecht. U bent daarvoor griffi erecht ver-
schuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten
U kunt binnen zes weken een bezwaar- of be-
roepschrift indienen. De termijn begint op de 
dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd 
de dag van publicatie op de gemeentepagina. 
Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na 
de verzenddatum van het besluit aan de aan-
vrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet 
bevatten: de handtekening, naam en adres, 
datum, een omschrijving van het bestreden 
besluit en de motivering van het bezwaar of 
beroep. Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift houdt de wer-
king van een besluit niet tegen. U kunt tege-
lijk een voorlopige voorziening vragen aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
(bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg 
daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroep-
schrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. U 
bent griffi erecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

De offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg zijn wekelijks te vinden op de 
gemeentepagina in Het Kanton. De exacte ter-
mijnen voor bezwaar en beroep staan daar ver-
meld. Deze termijnen zijn leidend voor eventu-
ele procedures.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -3-
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week.


