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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Als je bij Fysiotherapie Harold Bou-
wens in de praktijk aan de Kuij-
perijstraat 34 in Raamsdonksveer 
binnenstapt vallen twee zaken 
op. Er heerst een gemoedelijke en 
gezellige sfeer, maar tegelijkertijd 
voelt het alsof je als cliënt in de 
best mogelijke handen bent met 
jouw klacht. En dat is precies het 
gevoel dat Harold Bouwens met 

zijn team wil uitstralen. “We hou-
den van de brabantse gezellig-
heid, maar zijn tegelijkertijd een 
van de meest ontwikkelde praktij-
ken in de fysiotherapie.”

RAAMSDONKSVEER – Het lijstje 
met specialisaties is indrukwek-
kend. “We zijn een praktijk met 
veel inhoud”, geeft Bouwens aan. 

“De specialisaties zijn verdeeld 
over een aantal mensen. Som-
mige dingen raken elkaar en we 
ondersteunen elkaar, daar zit een 
goede wisselwerking.”

Het aanbod is groot, van Shockwa-
ve Therapie tot Oedeemtherapie. 
Maar men is bijvoorbeeld ook ge-
specialiseerd in de ouder worden-

FYSIOTHERAPIE HAROLD BOUWENS
VEEL SPECIALISATIES EN HOGE KWALITEIT, GE-
COMBINEERD MET BRABANTSE GEZELLIGHEID

VOG AGENDA
07 maa 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Verbrugge Makelaardij
 Gangboord 2, Raamsdonksveer

17 apr 2019  17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ruisvoorn 6, Raamsdonksveer

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

de mens en in niet aangeboren 
hersenletsel. Onderscheiden doet 
de fysiotherapiepraktijk onder 
meer met echografi e. “Binnen de 
huidige tijd is dat niet meer weg 
te denken uit de fysiotherapie. 
Ik denk wel eens: hoe deden we 
dat vroeger.” Er staat een fraai 
apparaat in de behandelkamer, 
daarmee is het mogelijk om tot in 
detail te zien wat het probleem is. 
“Je kunt heel specifi ek kijken, je 
kunt de neusharen bij wijze van 
spreken tellen.”

Het echoapparaat is het beste 
van het beste. “Het is niet voor 
niets dat bij AZ en Ajax hetzelf-
de apparaat staat. Daar gaat het 
om grote bedragen. Maar bij ons 

gaat het om mensen, dus wil je 
gelijkwaardige apparatuur. We 
vragen geen extra geld, het zit 
bij het onderzoek in. Maar het 
is een absolute meerwaarde, 
het maakt het werk beter. En 
een cliënt kan soms twee tot 
drie weken eerder weer sporten 
of werken, omdat je heel goed 
kunt zien of alles weer heel is.”

Het beste voor de cliënt
“Sommige mensen kopen een 
cabriolet als ze 40+ zijn, ik heb 
een echoapparaat gekocht”, zegt 
Bouwens met een grote glim-
lach. Juist dat het zijn werk beter 
maakt, is belangrijk voor de fysio-
therapeut. “Ik heb zeventien jaar 
in het eerste elftal van verschil-

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

Maak deel uit van een dynamisch team dat 
geen uitdaging uit de weg gaat. Wordt 
DE penningmeester van 300 ondernemers 
binnen de vereniging!

Op 14 februari vond de ALV plaats. De le-
den gaven decharge voor het gevoerde 
beleid. Aan de orde kwam de druk op de 
bestuursleden. Besloten is om een pen-
ningmeester te zoeken.

De afgelopen jaren heeft Ron Broeders 
een dubbel functie uitgevoerd: secreta-
ris en penningmeester. Dit is te veel werk 
voor een persoon en onwenselijk.

Bij voorkeur meldt een lid aan die ervaring 
of affi nitet met fi nanciën heeft. De in-
spanning is beperkt met 300 leden die een 
maal per jaar contributie betalen. Jaarlijks 
begroten we gezamenlijk binnen het be-
stuur. Maandelijks worden nota’s betaald 
die worden goedgekeurd tijdens de be-
stuursvergadering. En ieder kwartaal be-
kijken we of we op begroting blijven.

Wij zouden het op prijs stel-
len dat een lid aangeeft op 
info@vogweb.nl dat hij of zij interesse 
heeft. We stellen voor dat je een aantal 

maanden meeloopt om te wennen en op 
die wijze een geruisloze overdracht reali-
seren.

NB. Het VOG bestuur is een dynamisch 
team ;-) We pakken veel gave projec-
ten aan. We zijn actief en houden elkaar 
scherp. Onderdeel maken van dat team 
geeft je energie. Dat garanderen we je!

VOG ZOEKT PENNINGMEESTER

Het team van Fysiotherapie Harold Bouwens



DE GEMEENTELIJKE VACATUREBANK

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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ONDERNEMER 
IN BEELD: 
FYSIOTHERAPIE 
HAROLD 
BOUWENS

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS 
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

VOG ZOEKT 
PENNING-
MEESTER

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
15-02-2019 Bartoklaan (perceel H4855/kavel 4), 
Raamsdonksveer
Kap boom voor bouw woning en aanleggen 
uitrit (activiteit Kap)
15-02-2019 Dordtsestraat 28, 4931 BB Geertrui-
denberg
Interne verbouwing van rijksmonument ‘Het 
Schippershuys’ (activiteit Bouw, Sloop en Mo-
nument)
17-02-2019 Markt 22, 4931 BS Geertruidenberg
Aanbouw achterzijde pand (activiteit Bouw en 
Monument)
18-02-2019 Venestraat 2, 4931 BP Geertruiden-
berg
Realisering appartement begane grond (activi-
teit RO)
20-02-2019 Kuiperspolderke 55, 4944 BZ 
Raamsdonk
Plaatsen dakkapel aan de voorzijde (activiteit 
Bouw)

U kunt geen bezwaren indienen.

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
20-02-2019 Slauerhoffl aan 4, 4942 DK Raams-
donksveer
Aanleg tweede inrit (activiteit inrit/ Uitweg)
20-02-2019 Lange Broekstraat 25, 4944 XH 
Raamsdonk
Bouwen nieuwbouw woning (activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing.

Meldingen activiteitenbesluit
30-11-2018 (HZ_MM20180318), Lissenveld 65, 
4941 VL Raamsdonksveer
Beëindigen opslagvoorziening gevaarlijke stof-
fen en verkleining vloeroppervlakte,

U kunt geen bezwaar en beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Verleende vergunningen
Er is een vergunning verleend voor
de onderstaande evenementen:
Bende Betoeterd tijdens carnavalsoptocht
Raamsdonksveer, 3 maart 2019
Tijd: 13.30 uur tot 17.30 uur
Locatie: ‘Place Napoleon’ Keizersdijk
in Raamsdonksveer
Organisaties: Kon. Harmonie i.s.m. meerdere 
organisaties
Vergunning verzonden op 18 februari 2019

Magische academie voor toverkunsten (voor 
Harry Potter fans), 6 april 2019
Tijd: 10.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Geertruidskerk in Geertruidenberg
Organisatie: Lemistore
Vergunning verzonden op 18 februari 2019.

Boer en Festival, 5 mei 2019
Tijd: 11.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Luiten Ambachtstraat 27 in Raamsdonk
Organisatie: Melkveebedrijf Pullens en de Am-
bachtshoeve
Vergunning verzonden op 18 februari 2019

Kofferbakmarkten op 18 mei, 22 juni en 17 au-
gustus 2019
Locatie: de Markt, Geertruidenberg
Tijd: 16.00 uur tot 22.00 uur
Wegafsluiting: de Markt, van 12.00 uur tot 
23.30 uur
De vergunning is verzonden op 14 februari 
2019.

Kofferbakmarkt, zondag 28 juli 2019
Tijd: 09.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: de Markt en Venestraat, Geertruiden-
berg
Wegafsluiting: Venestraat en Markt, van 06.00 
uur tot 19.00 uur
De vergunning is verzonden op 14 februari 
2019.

Fête des Moules, 7 september 2019
Tijd: 18.00 uur tot 24.00 uur
Locatie: bij de bomen ter hoogte van Elfhuizen, 
Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 19 februari 
2019.

Op de bovengenoemde vergunningen is proce-
dure 3 van toepassing.

Incidentele festiviteiten
Er is een kennisgeving incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteiten:
- RFC, Kloosterweg 3-5, 4941 EG Raamsdonks-
veer.
Data en tijd:
• 10 maart, 24 maart, 25 mei, 26 mei van 16.00 
tot 22.00 uur.
• 1 juni van 10.00 uur tot 22.00 uur.
• 24 augustus vanaf 14.30 uur tot 01.30 uur.

Overige offi ciële bekendmakingen
Verkeersbesluit
Het college besloot om op de volgende locaties 
twee parkeerplaatsen te reserveren voor een 
elektrische laadpaal:
1. Op het parkeerterrein ter hoogte van Ben-
raatshoef 226 t/m 233 in Raamsdonksveer. Dit 
zijn de eerste twee parkeerplaatsen op het mid-
delste parkeereiland.
2. In de Biezenstraat in Raamsdonksveer. Dit is 
nabij de kruising met het Sandoel.
3. In de Kanseliersstraat in Raamsdonk. Dit is 
nabij de kruising met de Schepenenstraat.

Ook besloot het college om een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats op kenteken toe te 
wijzen in de Kleine Donk in Raamsdonksveer.

Procedures
Op ieder besluit zijn procedures 3 en 5 van 
toepassing. U kunt het verkeersbesluiten en 
bijbehorende stukken inzien via zoek.offi ciele-
bekendmakingen. nl en vanaf 28 februari zes 
weken in de Gemeentewinkel. 

Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 
bestemmingsplan Buitengebied – Engelse Wal 
3 Plattelandswoning
Voor het adres Engelse Wal 3 in Raamsdonk 
stelde het college een ontwerpbestemmings-
plan op (NL.IMRO.0779.RDBPengelsewal3- 
on01). Dit plan ligt vanaf 28 februari 2019 ter 
inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto 

afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 
derden in de bedrijfswoning mogen wonen, 
zonder dat zij aan het agrarische bedrijf op 
diezelfde locatie verbonden zijn. Doordat de 
woning volgens het bestemmingsplan een plat-
telandswoning is, hoeven de bedrijfsgebouwen 
geen rekening te houden met de aanwezigheid 
van een burgerwoning. 

Communicatie
U kunt het ontwerpbestemmingsplan van don-
derdag 28 februari t/m woensdag 10 april 2019 
inzien in de Gemeentewinkel van het gemeen-
tehuis. Ook kunt u het ontwerpbestemmings-
plan inzien via https:// ropubliceer.nl of via 
www.ruimtelijkeplannen. nl 

In afwijking van de informatie in kolom 2 van 
de procedures kan tijdens bovengenoemde ter-
mijn iedereen zijn zienswijze naar voren bren-
gen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten 
aan: Gemeenteraad Geertruidenberg
Postbus 10001
4940 GA Raamsdonksveer

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of als u tijdens openingstijden de stuk-
ken niet kunt inzien, neem dan contact opmet 
Wilma Lemoine via telefoonnummer 14 0162.

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).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -9-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

lende verenigingen gespeeld. Ik 
deed dat zo graag dat sporten, 
dat ik ook snap dat het vervelend 
en frustrerend is voor mensen die 
dat even niet kunnen doen. Maar 
dat is ook voor niet-sporters, men-
sen willen snel weer aan het werk 
zijn, thuis de tuin kunnen doen of 
in hun vrije tijd met hun kind op 
de rug lopen.”

“In het begin haalt iedere fysio 
alle technieken in huis die een an-
der heeft, maar op een gegeven 
moment wil je stappen maken. 
Wij gaan verder in innovatie, zijn 
een praktijk die voorloopt. Wij 
zijn geen grijze massafysiothera-
piepraktijk”, zegt Bouwens, die 
vol passie over zijn vak praat.

Samen hetzelfde doel
Bij Harold Bouwens Fysiothera-
pie zijn ze bezig met innovatie 
en wetenschappelijke onderbou-
wingen, maar tegelijkertijd blijft 
men dicht bij de mensen die in 
de praktijk komen. “We hebben 
megaveel te bieden, maar daar-
naast willen we ook gewoon een 
warme en gezellige praktijk zijn. 
Brabantse gezelligheid en ge-
moedelijkheid, dat is belangrijk. 
Men heeft het wel eens over een 
lage drempel, hier is geen drem-
pel. Mensen moeten zich hier fi jn 
voelen. Jong of oud, heel jong of 
heel oud. Samen werken we met 
een doel aan een klacht.”

Ervaring leert dat er veel meer va-
catures per jaar zijn dan werkzoe-
kende kandidaten, een kwestie 
van elkaar vinden.

Binnen de gemeente Geertrui-
denberg wonen diverse werkzoe-
kenden die zeer gemotiveerd zijn 
weer  aan de slag te gaan en voor 
diverse werkzaamheden open 
staan. Ervaring leert dat er veel 
meer vacatures per jaar zijn dan 
werkzoekende kandidaten. Dus in 
theorie is het een kwestie van el-
kaar vinden. Reden voor de VOG 
en de gemeente om deze service 
te bieden voor zowel werkgevers 

als werkzoekenden.

Op de VOG website in de nieuws-
brief vindt u een overzicht van 
kandidaten die graag weer aan 
de slag gaan. De kandidaten heb-
ben hun voorkeur uitgesproken 
om hun profi el te plaatsen op 
deze website.

In een aantal gevallen betreft 
het kandidaten met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Om 
de kans op een baan te vergro-
ten heeft de overheid een aantal 
mogelijkheden gecreërd, waar-
van werkgevers en werknemers 

gebruik kunnen maken. In een 
gesprek met de participatiecoach 
Anke van der Heijden van de ge-
meente Geertruidenberg worden 
deze mogelijkheden uitgelegd. 

Lees het complete verhaal op 
onze website vogweb.nl


