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SUBKOP KOMT HIER
KOPTEKST KAN OVER TWEE REGELS WORDEN 
VERDEELD

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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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.
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

We zoeken een ECHTE WordPress deskun-
dige die het VOG-bestuur kan helpen onze 
website verder te ontwikkelen.

De VOG communiceert iedere dag. Via de 
website, wekelijks via de nieuwsbrief, in 
De Langstaat, maar ook op de digitale re-
clamezuilen in het dorp! En we willen het 
nog beter doen…

Daarom zoeken we iemand 
die ons daarbij kan helpen. 
Een WordPress virtuoos lijkt 
ons een aangewezen man of 
vrouw. Iemand die ons kan hel-
pen om de website te verbe-
teren, helpen de nieuwsbrief 
beter te integreren, misschien 
automatische koppeling met 
‘print’ en de reclamezuilen?

We hebben volop ideeën en 
plannen, maar we zoeken 
meer deskundigheid. We kun-
nen natuurlijk met Google op 
zoek gaan naar iemand of een 
bedrijf. Maar liever vinden we 
iemand hier in Geertruiden-
berg die het leuk vindt om in 
een super dynamische omge-

ving -met bijzondere persoonlijkheden- 
samen te werken aan onze ondernemers-
vereniging.

Ben jij nou zo iemand? Stuur een mailtje 
naar info@vogweb.nl en we nemen abso-
luut contact met je op!

GEZOCHT: WORDPRESS VIRTUOOS!



E-FACTUUR VERSTUREN NAAR DE OVERHEID

ONDERNEMER 
IN BEELD: 
SNIJTECHNIEK 
BRABANT

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS 
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

VOG ZOEKT 
WORDPRESS 
VIRTUOOS

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
1-3-2019 Collegeweg 1, 4942 VC Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw fase 3, Dongemond college (acti-
viteit Bouw)
1-3-2019 Lageweg 3, 4944 AR Raamsdonk
Bouw machineberging (activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
6-3-2019 Kanselierstraat 2, 4944 VZ Raamsdonk
Gebruik openbare grond, precario (activiteit 
Roerende Zaken)

Procedure 3 is van toepassing.

Intrekken vergunning
(uitgebreide procedure)

6-3-2019 Snoekweg 1, 4941 SC
Raamsdonksveer
Intrekken vergunning. Bedrijfsvoering valt vol-
ledig onder het Activiteitenbesluit milieube-
heer.

Melding activiteitenbesluit milieubeheer
6-3-2019 (HZ_MM20180315), Stationstraat 14, 
4944 AK Raamsdonk
Verandering bedrijf

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Ontvangen aanvraag
Er is een evenementenvergunning aange-
vraagd voor:
Koken Op de Markt, 9 juni 2019
Aanvrager: Koken Aan de Markt
Tijd: 14.00 - 20.00 uur
Locatie: Markt, Geertruidenberg

Koningsloop 2019 (2,5 km Kidsrun, 5 en 10 km 
Koningsloop), 26 april 2019
Aanvrager : Oranje Comité Raamsdonksveer
Tijd: 18.00 uur - 23.00 uur
Locatie: route door Raamsdonksveer
en Geertruidenberg

Circus Barani, 13 november t/m 17 november 
2019
Aanvrager: Nationaal Circus Barani
Locatie: parkeerterrein op de hoek Klooster-
weg/Wilhelminalaan, Raamsdonksveer

U kunt de vergunningaanvragen inzien in het 
gemeentehuis vanaf 13 maart t/m 26 maart. 
Dit is ook de termijn voor het indienen van een 
zienswijze. Procedure 2 is van toepassing.

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 -11-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.
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Verstuurt u facturen nog per post 
of als pdf naar de overheid? Dan 
kunt u vanaf 18 april 2019 de 
vraag of zelfs de eis krijgen om 
een e-factuur te sturen.

Wat is een e-factuur?
Een e-factuur is een elektronische 
factuur. De vereiste gegevens 
staan altijd op een vaste plek met 
een eigen codering. Daardoor is 
het mogelijk een e-factuur auto-
matisch te versturen en verwer-
ken. Handmatige verwerking in 
de administratie is niet meer no-
dig. Dat moet nog wel bij papie-
ren facturen. Of bij een pdf-fac-
tuur. Dit zijn geen e-facturen.

E-factureren naar decentrale 
overheden

Vanaf 18 april 2019 kunnen de-
centrale overheden u vragen of 
zelfs van u eisen om een e-factuur 
te sturen. Denk aan gemeenten, 
provincies en waterschappen. 
Maar ook alle andere organisaties 
die moeten aanbesteden. Zoals 
onderwijsinstellingen en musea. 
Deze organisaties zijn vanaf 18 
april wettelijk verplicht om e-fac-
turen te kunnen ontvangen en 
verwerken.

E-factureren naar de Rijksover-
heid
De Rijksoverheid stapte al eerder 
over op e-factureren. Heeft u na 1 
januari 2017 een inkoopcontract 
afgesloten met de Rijksoverheid? 
Bijvoorbeeld met een ministerie 
of uitvoeringsorganisatie? Dan 

moet u al e-factureren.

Bent u verplicht om e-facturen te 
versturen?
Als het in de inkoopvoorwaarden 
van uw contract staat, bent u ver-
plicht om een e-factuur te verstu-
ren.

Lees het hele artikel online op 
vogweb.nl. Bron: KvK.




