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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Familiebedrijven zijn er steeds 
minder, maar Bunkercentrum 
Dongemond is er eentje. In april 
vaart het veertig jaar onder ei-
gen vlag. Eigenaar Maurice de 
Wijs zit op dat moment 25 jaar 
in de zaak. Met terechte trots 
vertelt hij over de groei die het 
bedrijf heeft doorgemaakt en 
de stappen die nog gezet gaan 
worden. 

GEERTRUIDENBERG – “Van ori-
gine was het een tankstation 
op het water voor binnenvaart-
schepen”, kijkt De Wijs terug op 
de start van het bedrijf. “Het 
bevoorraden van binnenvaart-
schepen van brandstof en drink-
water, dat is de basisbehoefte. 
Dat is uitgebreid, nu leveren 
we aan de technische en on-
derhoudskant alles voor op het 

schip. Eigenlijk alleen geen mo-
toronderdelen.”

Van kinds af aan wist De Wijs dat 
hij in het bedrijf wilde komen, 
al liep het anders dan gedacht. 
“Ik was vijf en toen riep ik al dat 
ik olieboer wilde worden. Mijn 
opa en oma zijn er mee gestart, 
mijn vader heeft het overgeno-
men. Hij is in 1994 verongelukt, 

toen ben ik in 
het bedrijf ge-
komen. In 1999 
heb ik het sa-
men met mijn 
broer overge-
nomen.” Het 
was eerst de 
bedoeling om 
HEAO te gaan 
doen en een 
paar jaar er-
gens anders 
te werken, 
om dan pas 
in het bedrijf 
te komen. Nu 
was dat eer-
der. Maar spijt 
heeft De Wijs 
daar zeker niet 

JUBILEUMJAAR VOOR ECHT FAMILIEBEDRIJF
BUNKERCENTRUM DONGEMOND MAAKT AL 
VEERTIG JAAR HET VERSCHIL MET SERVICE
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VOG AGENDA
28 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.

van. “Het is precies hoe ik het 
vroeger voor me zag. Ik heb het 
ook iedere dag naar mijn zin, 
het is helemaal geweldig.”

Uitbreiding
Sinds de oprichting van het be-
drijf is er een flinke ontwikke-
ling doorgemaakt. Bunkercen-
trum Dongemond heeft stappen 
gezet. Eerst deed Maurice dat 
samen met broer John. In 2006 
ging Maurice alleen verder als 
eigenaar. Inmiddels werken ze 
wel weer samen, want bij de 
ontwikkeling hoort ook de op-
richting van OML (Onafhanke-
lijke Marine Leverancier), waar 
John de leiding heeft. “Dat be-
drijf levert aan bunkerstations 

in Nederland. Met die groot-
handel leveren we dus eigenlijk 
aan de concurrenten. Veel men-
sen kennen dat bedrijf niet, het 
is ook puur scheep- en zeevaart 
gerelateerd.”

Er waren meer ontwikkelin-
gen. “Vroeger hadden we de 
winkel op de Ark, een win-
keltje van 25 vierkante meter. 
Nu hebben we 900 vierkante 
meter en is het te klein. We 
willen drieduizend meter bij-
bouwen, het wordt ruim drie 
keer zo groot.”

Logisch ook wel, gezien de uit-
breidingen door de jaren heen. 
In 2009 werd Dongemond Verf 

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

Professionele kwaliteit 
voor een doe het zelf prijs!

Rivierkade 4
4931 AA Geertruidenberg

T 0162 - 512 642
F 0162 - 518 966

www.bcdongemond.nl
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
24-02-2019 Elftweg 2C, 4941 VP Raamsdonks-
veer
Bouw opslagloods (activiteit Bouw)

27-02-2019 nabij Loddersweer/Lindonklaan,
Raamsdonksveer
Kap 7 linden (activiteit Kap)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
26-02-2019 Stationsweg 9a, 4931 BX Geertrui-
denberg
Aanlegvergunning (activiteit Werk of werk-
zaamheden uitvoeren)

26-02-2019 Luiten Ambachtstraat 32, 4944 AT 
Raamsdonk
Sloop en verwijderen van asbesthoudend mate-
riaal (activiteit Sloop)

26-02-2019 Koninginnebastion, Geertruiden-
berg
Bouwen 16 woningen (activiteit Bouw)

28-02-2019 Bartoklaan 2B, 4941 WH Raams-
donksveer
Realiseren van een woning en inrit (activiteit 
Bouw en Inrit/uitweg)

Procedure 3 is van toepassing.

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
27-02-2019 Zalmweg 20, Raamsdonksveer

(Adriaanse VM B.V.)
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden.

Procedures 1 en 3 zijn van toepassing.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
27-02-2019 , Bliek 15, 4941 SG Raamsdonksveer
Wijzigen inrichting (HZ_MM20180205)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Ontvangen aanvraag
Er is een evenementenvergunning aange-
vraagd voor:
Circus Bolalou, 24 april t/m 28 april 2019
Aanvrager: Circus Bolalou
Locatie: parkeerterrein Kloosterweg/ Wilhelmi-
nalaan in Raamsdonksveer

U kunt de vergunningaanvraag inzien in de Ge-
meentewinkel van 6 maart t/m 19 maart 2019. 
In deze periode kunt u ook een zienswijze in-
dienen.

Procedure 2 is van toepassing.

Verleende vergunningen
Er is een vergunning verleend voor:
Koningsdag 2019 Geertruidenberg, 27 april
Tijd: tussen 9.00 en 22.30 uur
Locatie: Markt, Schonckplein, het bolwerk, op 
het grasveld bij HierO en het parkeerterrein bij 
Fort Gertrudis
Organisatie: Stichting Oranjecomité Geertrui-
denberg

De vergunning is verzonden op 21 februari 
2019.
Procedure 3 is van toepassing.

Incidentele festiviteiten
Er zijn twee incidentele festiviteiten gemeld bij 
het college (APV, artikel 4:3):
Fort St. Gertrudis, Haven 54, 4931 AH Geertrui-
denberg
Datum: 26 oktober 2019
Tijd: 20.30 tot 1.30 uur.

Koloszaal, Kasteellaan 21, 4941 XM Raams-
donksveer
Data: 22 maart, 23 maart, 22 juni, 5 oktober en 
16 november 2019
Tijd: 19.00 tot 1.30 uur.

Overige officiële bekendmakingen
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 Nederland woont. Het gaat om de vol-
gende persoon:
- Koopmans, Jeffrey J.J. Geboren op 23 maart 
1989. Laatst bekende adres: Jan Steenstraat 25 
in Raamsdonksveer.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
hebt vanaf de datum van deze publicatie 6 we-
ken de tijd om een bezwaarschrift te sturen.

Ontheffingen schenktijden en sluitingstijden
De burgemeester verleende ontheffingen van 
de schenktijden en sluitingstijden (artikel 2:29 
APV en artikel 2, lid 1 van de Verordening Para-
commercie gemeente Geertruidenberg).
De ontheffingen zijn verleend voor de Raams-
donksveerse Football Club (RFC), Kloosterweg 3 
en 5 in Raamsdonksveer. 
De ontheffingen zijn verleend voor zondag 

10 maart, zondag 24 maart, vrijdag 29 maart, 
zaterdag 25 mei, zondag 26 mei en zaterdag 1 
juni 2019 tot 22.00 uur en op zaterdag 24 au-
gustus tot 2.00 uur.

Openbare zitting vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 13 maart om 19.45 uur houdt de 
bezwaarschriftencommissie een openbare zit-
ting. Aan de orde komt de volgende zaak:
- De bezwaren tegen het besluit van het college 
op 6 augustus 2018.
Het college besloot om een omgevingsvergun-
ning te verlenen om de bestaande steiger aan 
de Timmersteekade uit te breiden voor de be-
roepsvaart.
 
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).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -10- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

opgericht. En eind vorig jaar 
werd Inbitex gekocht, een be-
drijf dat zich richt op filters en 
bedrijfskleding en dat het aan-
bod van Bunkercentrum Don-
gemond nog groter heeft ge-
maakt. “We blijven aan de weg 
timmeren. We zijn ooit met één 
man personeel begonnen en 
zijn nu met twaalf.”

Service
Waar een ander stopt qua ser-
viceverlenging, gaan wij verder. 
Onze grootste concurrent is 
Google. Iedereen kan alles zelf 
ergens bestellen. Op prijsniveau 
ga je het niet winnen van Goog-
le, maar op het gebied van ser-
vice wel. Hoe krijg je alles aan 
boord met dertig verschillende 
partijen? Wij clusteren alles sa-
men en verzorgen dat.”
Een onderdeel van die service 
is dan ook het ontzorgen van 

klanten. “We hebben een ster-
ke winkel en verzorgen voor 
een paar grote rederijen. En dat 
is dan van A tot Z. Van bedrijfs-
kleding tot keukengerei. Ze 
werken daar met ploegen van 
vier man aan boord. Woensdag 
aan boord, woensdag eraf. Die 
moeten een huishouden draai-
en. Dus is het echt het complete 
pakket: frietpannen, kantoor-
middelen, beddengoed. Bedenk 
het maar. We ontzorgen de 
klant volledig.”

“De prijs-kwaliteit moet goed 
zijn. Professionele kwaliteit 
voor een doe-het-zelf-prijs, dat 
is de slogan die ik altijd gebruik. 
We zijn niet altijd de goedkoop-
ste, maar proberen altijd de 
beste te zijn in de service”, al-
dus De Wijs.

Op 17 april gaan we -zonder 
stropdas maar met stalen neuzen- 
op bedrijfsbezoek bij DIOR Heavy 
Lift.

In 2019 starten we met een gaaf 
bedrijfsbezoek: we gaan naar 
DIOR Heavy Lift op de Ruisvoorn 
6 te Dombosch. DIOR verplaatst 
wereldwijd fabrieken en machi-
nes. Dit doen zij met zeer specia-
listische apparatuur. Denk daarbij 
aan: Grote gewichten, enorme 
apparaten, gekke vormen en bij-
zondere toestellen. We krijgen 
een rondleiding, maar we mogen 
ook ZELF specialistische heftrucks 
en kranen (uit)proberen. Natuur-
lijk wordt er voor een hapje en 

drankje gezorgd. Laat je strop-
das thuis en doe je stalen-neuzen 
aan… Binnenkort volgt meer info 

maar zet de datum alvast in je 
agenda: woensdag 17 april vanaf 
17.00 uur. 

DIOR Heavy Lift op de Energiemarkt 
in 2018


