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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Binnen het project Dombosch 
Werkt! werkt de gemeente 
Geertruidenberg aan een nieuw 
bestemmingsplan voor het be-
drijventerrein Dombosch. Ter 
voorbereiding maakte de ge-
meente een visie op het gebied. 
De visie is vanaf 25 januari 2019 
gedurende 3 weken beschikbaar 
om een reactie op te geven.

De inbreng van inwoners, onder-
nemers en andere belangheb-
benden, die we in de afgelopen 
maanden via diverse bijeenkom-
sten hebben opgehaald, hebben  
we verwerkt in een de notitie 
Omgevingsvisie Dombosch en in 
een digitaal systeem, een viewer. 

De viewer geeft in kaartvorm een 
beeld van de omgevingsvisie voor 
bedrijventerrein Dombosch. Op 
een eenvoudige manier kunnen 
ondernemers en omwonenden 
hierin zien wat er mogelijk is in 

deelgebieden op het terrein.

De visie is vanaf 25 januari 2019 
gedurende drie weken beschik-
baar om een reactie op te ge-
ven. Daarna wordt deze offi cieel 
vastgesteld. Wij nodigen u van 
harte uit om hierop een reactie 
te geven. De conceptvisie in de 
vorm van een viewer is digitaal te 
vinden op  http://www.bragis.nl/
dombosch_toekomst/.

Inzageperiode
Opmerkingen over de concept-
visie (viewer) kunt u schriftelijk 
doorgeven  tijdens de inzagepe-
riode. U kunt deze richten  aan 
de gemeenteraad van Geertrui-
denberg. Na de inzageperiode 
bekijken wij alle opmerkingen en 
voorzien deze van een reactie. 

Indien nodig passen wij de con-
ceptvisie aan. Deze visie inclusief 
de opmerkingen bieden we ver-

volgens aan de gemeenteraad 
aan voor vaststelling. De gemeen-
teraad behandelt de visie in de 
vergadering van april 2019.

Op donderdag 14 februari 
is weer de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van de 
VOG. Ook deze keer vindt de 
vergadering weer plaats bij 
De Stek in Raamsdonksveer. 
Alle leden van de VOG zijn 
van harte welkom. We blik-
ken terug op het afgelopen 
jaar, bespreken de jaarcijfers 
en kijken vooruit naar de 
plannen voor 2019. 

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 Stadspromotor (8 uur per week) MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
MaxPrevent Freelance Instructeur Brand en 

Ontruiming
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
VDA Geveltechniek Allround monteur buitendienst LBO >
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/

SLECHTS 3 WEKEN REACTIETIJD
WAT VINDT U VAN DE VISIE 
OMGEVINGSPLAN DOMBOSCH?

14 FEBRUARI 
VOG ALGEMENE 
LEDENVERGADE-
RING

VOG AGENDA

VOG VACATURES

31 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.



Bij de gemeente komen de laat-
ste weken diverse vragen binnen 
over de uitgave van een infor-
matiegids voor onze gemeente. 
Het blijkt dat uitgeverij Lokaal 
Totaal bezig is met de voorberei-
dingen voor een informatiegids. 
Dit is geen gemeentegids, maar 
een eigen uitgave van Lokaal To-
taal.

U kunt benaderd worden door 
Lokaal Totaal
De vertegenwoordiger van Lo-
kaal Totaal is Isaac D’ Souza. Hij 
benadert ondernemers om deel 
te nemen aan de informatiegids. 
De gemeente Geertruidenberg 
heeft dit jaar geen contract meer 
met Lokaal Totaal of een ande-
re een uitgever voor het maken 
van een gemeentegids. 

Na het beëindigen van het con-
tract heeft Lokaal Totaal aan-
gegeven door te gaan met het 
jaarlijks uitgeven van een In-
formatiegids in deze gemeen-
te. Hiervoor is de gemeente 
dus geen opdrachtgever. De 
gemeente heeft ook geen be-
moeienis met de informatie die 
er over de gemeente of andere 
instanties in staat.

De Stichting Onderwijs & Tech-
niek Geertruidenberg (OTG) is 
een enthousiaste, gemotiveerde 
groep mensen met de overtui-
ging dat duurzame samenwer-
king tussen Onderwijs, Onder-
nemers en Overheid de beste 
manier is om te zorgen voor gro-
tere interesse in techniek en op 
langere termijn voldoende ge-
kwalificeerde technici in de re-
gio.

De Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg (VOG) en de 
gemeente Geertruidenberg on-
dersteunen de Stichting zeer ac-
tief. 

Door de leerlingen jaarlijks een 
aantal projecten aan te bieden 
probeert de Stichting techniek 
hoger op hun agenda te krijgen.
Één van de projecten was het 
voorleesontbijt op 23 januari 
jongstleden.

Maar liefst 650 leerlingen van 
de groepen 1, 2 en 3 werden 
woensdagochtend vanaf 08.30 
uur voorgelezen over een tech-
nisch onderwerp.

De OTG had de boeken gekozen 
in samenwerking met de biblio-
theek Theek 5.

De voorlezers zijn gerekruteerd 
uit verschillende hoeken: zo was 
het voltallige college van burge-
meester en wethouders paraat, 
diverse ondernemers, behulpza-
me ouders, enthousiaste suppor-
ters van de OTG, leerlingen van 
het Dongemond College. Met 
groot enthousiasme leverde ie-
dere voorlezer zijn bijdrage.

Alle voorlezers ontvingen com-
plimenten van de leerkrachten 
en als dank een OTG-knijpkat 
maar de grootste dank kwam 
natuurlijk van alle kinderen. Ja-

nuari 2020 staat het voorlees-
ontbijt weer op de agenda.

De projecten worden financieel 
mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van zowel de gemeente als 
de VOG. 

Er werden ook vele vragen gesteld 
door de enthousiaste kinderen.

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 Stadspromotor (8 uur per week) MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
MaxPrevent Freelance Instructeur Brand en 

Ontruiming
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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
VDA Geveltechniek Allround monteur buitendienst LBO >
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/

UITGIFTE INFORMATIEGIDS  
GEERTRUIDENBERG

TECHNISCHE ONDERWERPEN BIJ HET VOORLEESONTBIJT

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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VISIE 
OMGEVINGS-
PLAN 
DOMBOSCH

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

14 FEBRUARI 
ALGEMENE 
LEDENVERGA-
DERING VOG

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
11-01-2019 Hertogshoef 50, 4941 KB Raams-
donksveer
Wijzigen gebruik van de berging (activiteit RO)
12-01-2019 Albert Verweystraat 3, 4942 DJ 
Raamsdonksveer
Bouwen overdekt terras in tuin (activiteit 
Bouw)
13-01-2019 Prins Hendrikstraat 24, 4941 JV 
Raamsdonksveer
Aanvraag airbnb 1e verdieping (activiteit RO)
Met deze publicatie attenderen we u op acti-
viteiten in uw omgeving. U kunt nog geen be-
zwaren indienen.

Verleende vergunning
(reguliere procedure)
18-01-2019 Oeverkruid 18, 4941 VV
Raamsdonksveer
Wijziging gevelbekleding en spandoekframe 
(activiteit Bouw)
18-01-2019 Karel V laan 13, 4931 HA Geertrui-
denberg
Plaatsen dakkapel aan de achterzijde (activiteit 
Bouw)
18-01-2019 De Veste in Geertruidenberg
Pilot onderzoek fosferreductie De Veste (activi-
teit Werk of Werkzaamheden uitvoeren)
18-1-2019 Venestraat/Kloosterstraat in Geer-
truidenberg
Geheel nieuw realiseren van een zorgcentrum 

voor permanent verblijf inclusief ondersteu-
nende diensten (zoals horecavoorzieningen, 
werken hobbyruimten, behandelruimten,
vergaderzalen, recreatiezalen en kantoren 
t.b.v. de zorginstelling. (activiteit bouw)
Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de Ge-
meentewinkel.

Opschorten
omgevingsvergunning
We schorten de beslistermijn van de onder-
staande aangevraagde omgevingsvergunning 
op met 5 weken (35 dagen).
Burg. Moonshof 48, 4944 WE Raamsdonk, ver-
zonden 9 januari 2019
Bouwen vrijstaande woning (activiteit Bouw)
We schorten de beslistermijn van de onder-
staande aangevraagde omgevingsvergunning 
op met 6 weken (42 dagen).
Keizersdijk 48, 4941 GG Raamsdonksveer, ver-
zonden 11 januari 2019
Pop-up terras en overkapping achterzijde (ac-
tiviteit RO)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Meldingen activiteitenbesluit milieube-
heer
Ontvangen meldingen
10-01-2019 (HZ_MM20180090),
Ottergeerde 34, 4941 VM Raamsdonksveer
Starten van een bedrijf

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende evenementenvergunning
Er is een vergunning verleend voor het volgen-
de evenement:
Oktoberfest Dongemond
Datum: 10 t/m 13 oktober 2019
6 oktober generale repetitie blaaskapel
Tijd: 6 oktober: 13.00-16.00 uur,
10 en 11 oktober: 16.00-24.00 uur,
12 oktober: 16.00-24.00 uur
13 oktober: 09.00-23.00 uur
Organisatie: Stichting Oktoberfest Dongemond
Wegafsluiting: plattegrond van de te treffen 
verkeersmaatregelen zijn in te zien in de Ge-
meentewinkel (bijlage vergunning).
De vergunning is verzonden op 17 januari 2019. 
Procedure 3 is van toepassing.

Incidentele festiviteit
De volgende incidentele festiviteiten zijn ge-
meld (APV, artikel 4:3):
- Smaakwater, Kartuizerstraat 12 in Raams-
donksveer. De festiviteit vinden plaats op 26 
januari 2019 van 20.30 uur tot 1.30 uur.
- De Witte Leeuw, Prins Hendrikstraat 6 in 
Raamsdonksveer. De festiviteit vinden plaats op 
2 februari 2019 van 21.00 uur tot 1.30 uur.

Overige officiële bekendmakingen
Conceptvisie Dombosch Werkt!
Binnen het project Dombosch Werkt!
werken we aan een nieuw bestemmingsplan
voor het bedrijventerrein Dombosch. Ter voor-
bereiding maakten we een visie op het gebied.
Communicatie
De conceptvisie is verwerkt in een kaart. U 
kunt de visie vanaf 25 januari 3 weken inzien 
via www.bragis.nl/dombosch_toekomst of via 
de link op www.geertruidenberg.nl/visiedom-
bosch. Procedure 2 is van toepassing.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande

persoon niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat
ingeschreven. Het college heeft daarom beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon niet meer 
bij te houden (artikel 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen). We schorten de persoonslijst op met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat hij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woont. Het gaat om de volgende persoon:
- Tourjman, M.S., geboren op 13 januari 1997. 
Laatst bekende adres: Lindonklaan 91 in 
Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 21 decem-
ber 2018.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
hebt vanaf de datum van deze publicatie zes 
weken de tijd om een bezwaarschrift te sturen.

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 griffierecht 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 griffierecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

De officiële 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 -4- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week.


