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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Het is misschien niet het eerste 
waar je aan denkt als je de naam 
Albert Heijn hoort, maar de ves-
tiging in Raamsdonksveer is een 
echt lokaal bedrijf. Dat is terug te 
zien in acties met voetbalplaatjes, 
sportplaatjes, carnavalsplaatjes en 
Monopoly Geertruidenberg, maar 
ook achter de schermen is dat te 
zien. Het is een bewuste keuze bij 
Albert Heijn Van Gameren. “Zo 
kunnen we ons onderscheiden, 
dat zullen we ook blijven doen.”

RAAMSDONKSVEER - In septem-
ber 2012 opende Albert Heijn Van 
Gameren de deuren aan Het An-
ker, daar waar jarenlang de C1000 

had gezeten. Buiten het feit dat 
de winkel en naam anders waren, 
veranderde er in eerste instantie 
niet veel. De mensen die er werk-
ten, stonden ook na de overstap 
nog in de supermarkt. En de ser-
vice was ook niet anders dan an-
ders, geeft bedrijfsleider Peter 
Deleij aan. “Wat is onderscheid 
op service ten opzichte van de 
concurrent? Het servicelevel in 
een supermarkt is al hoog. Het is 
niet onderscheidend, het hoort 
bij het bedrijf, de formule en de 
winkel. En ook qua prijs is er wei-
nig verschil. Ik denk dat wanneer 
je het hele jaar je boodschappen 
bij dezelfde supermarkt doet, je 

onder aan de streep nog geen 
euro verschil hebt.”

Lokaal
“Hoe kunnen wij ons als Albert 
Heijn dan onderscheiden. Dat is 
de vraag die je je stelt.” Het ant-
woord is ook gevonden. Men zet 
zich lokaal in, op verschillende 
manieren. “Dat begon al in de vo-
rige supermarkt, toen zijn we be-
gonnen met voetbalplaatjes van 
de clubs uit de gemeente. Veel 
lokaler dan dat gaat het niet wor-
den.” 

“Daarom kijken we nu iedere keer 
of we leuke acties kunnen verzin-
nen voor de klanten van Albert 
Heijn en voor de inwoners van 
de gemeente Geertruidenberg.” 
Naast alle plaatjesacties somt De-
leij zo nog een paar mooie din-
gen op. “Dinnershows met Keps, 
het Oktoberfest, sinterklaasshows 
met de Gebroeders Ko. We heb-
ben ieder jaar wel iets. En dat is 
echt vanuit ons, niet typisch Al-
bert Heijn. We willen de consu-
menten altijd blijven verrassen.”

De supermarkt doet mee aan de 

SPORTPLAATJES, CARNAVALSPLAATJES EN MONOPOLY 
BIJ ALBERT HEIJN VAN GAMEREN

“WE ZIJN EEN LOKAAL BEDRIJF WAAR 
ALBERT HEIJN OP DE GEVEL STAAT”
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VOG AGENDA
28 maa 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, 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.

landelijke acties, zoals nu met de 
insecten. Maar het kijkt daarbij 
ook altijd verder. “Sparen voor 
bijvoorbeeld insecten kan overal 
gedaan worden. Maar sportarti-
kelen sparen van RFC, waar kan 
dat? Alleen hier. Het Monopo-
ly-spel van de gemeente Geertrui-
denberg is alleen hier te krijgen. 
We proberen iedere keer iets 
nieuws te verzinnen, al wordt dat 
wel steeds moeilijker. De voet-
balplaatjes komen gegarandeerd 
nog een keer terug. Het is nu toch 
anders, RFC hebben we nog nooit 
gehad. Maar dan willen we wel 
iets nieuws met de plaatjes, dat 
het toch onderscheidend is.”

Belang
Met zo’n 125 werknemers op de 
loonlijst speelt de Albert Heijn 

binnen de gemeente een aardig 
grote rol. “Die rol wordt wel eens 
onderschat. Veel mensen hebben 
hier hun eerste baantje, zetten 
toch de eerste stappen hier”, al-
dus Deleij. En het is niet alleen dat 
men acties doet voor de buiten-
wereld, men steunt ook de eigen 
werknemers. “Gaat er iemand 
een berg beklimmen, dan spon-
soren we. Van de werknemers die 
mee hebben gedaan aan de spin-
ningmarathon hebben we de fi et-
sen betaald.”

Zowel aan de buitenkant als 
binnenkant is Albert Heijn Van 
Gameren lokaal. “Dat willen 
we ook zijn. We zijn een lokaal 
bedrijf waar Albert Heijn op de 
gevel staat. Zo zien we het, zo 
is het.”

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

We zoeken een ECHTE WordPress des-
kundige die het VOG-bestuur kan hel-
pen onze website verder te ontwikke-
len.

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

Daarom zoeken we iemand die ons daar-
bij kan helpen. Een WordPress virtuoos 
lijkt ons een aangewezen man of vrouw. 
Iemand die ons kan helpen om de web-
site te verbeteren, helpen de nieuws-
brief beter te integreren, misschien au-

tomatische koppeling met ‘print’ en de 
reclamezuilen?

We hebben volop ideeën en plannen, 
maar we zoeken meer deskundigheid. 
We kunnen natuurlijk met Google op 
zoek gaan naar iemand of een bedrijf. 
Maar liever vinden we iemand hier in 
Geertruidenberg die het leuk vindt om 
in een super dynamische omgeving -met 
bijzondere persoonlijkheden- samen te 
werken aan onze ondernemersvereni-
ging.

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

GEZOCHT: WORDPRESS VIRTUOOS!

Voorbeelden van de lokale acties van 
Albert Heijn Van Gameren
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
3-1-2019 Walgang 36, 4931 DJ Raamsdonksveer
Vervangen kozijn (activiteit Bouw)
11-3-2019 Plas Caron, Raamsdonksveer
Zandwinning en tijdelijk zanddepot (activiteit 
Bouw, Kap, RO, Milieu, Werk of werkzaamhe-
den uitvoeren)
13-3-2019 Nabij plangebied ‘Karthuizerkloos-
ter’, Geertruidenberg
Proefsleuvenonderzoek archeologie t.b.v. pro-
jectverbreding A27 (activiteit Monument)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
27-2-2019 Walgang 36, 4931 DJ Geertruiden-
berg
Vervangen kozijn (activiteit Bouw)
Procedure 3 is van toepassing.

Intrekken vergunning (uitgebreide procedure)
11-3-2019 Lange Broekstraat 25, 4944 XH 
Raamsdonk
Intrekking gehele vergunning INT20180054

Op de hiervoor vermelde ingetrokken vergun-
ning is procedure 4 van toepassing.

Intrekking vergunning (reguliere procedure)

14-3-2019 Centraleweg 16, 4931 NA Geertrui-
denberg
Intrekken omgevingsvergunning, oprichting 
van een bio-vergassingsinstallatie (activiteit 
Bouw)

Op de hiervoor vermelde ingetrokken vergun-
ning zijn procedure 3 en 4 van toepassing.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt met zes 
weken verlengd:
Burgemeester Moonshof 48 (HZ_
WABO201800340), ontvangen 2 november 
2018, verdaagd op 13 maart 2019
Bouwen woning (activiteit Bouw)

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt opge-
schort met 24 dagen:
Anna Bijnsplein 7, 4942 EC Raamsdonksveer, 
verzonden 13 maart 2019
Plaatsen van een dakkapel (activiteit Bouw)

Tegen een besluit tot het verlengen van de be-
slistermijn is geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 6.3. Awb)

Evenementen
Verleende evenementenvergunningen
Kennismaking aspergeteelt en pop-up asper-
gerestaurant
Data: 10 april t/m 21 april, 24 april t/m 5 mei, 8 
mei t/m 19 mei, 22 mei t/m 31 mei 2019
Tijd: 17.30 tot 22.30 uur
Locatie: in de schuur aan de Kerklaan 1, Raams-
donk
Organisatie: P.A.M. Verschuren
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
14 maart 2019.

Rommelmarkt Sint Bavo
Datum: 13 april 2019
Tijd: 11.00 uur tot 16.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Sint Bavo
Locatie: in de loods aan de Heemraadsingel 6, 
Raamsdonk

Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
12 maart 2019.

Koningsdag Raamsdonk
Datum: 27 april 2019
Tijd: 9.45 uur tot 17.00 uur
Organisatie: Bestuur van Stichting XieOe
Locatie: Kerkplein, Raamsdonk

Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
12 maart 2019.

Op de bovenstaande verleende vergunningen 
is procedure 3 is van toepassing.

Herdenking
Verleende vergunning
Dodenherdenking Geertruidenberg
Datum: 4 mei 2019
Tijd: 19.00 uur en 20.15 uur

Locatie: Venestraat vanaf de St. Gertrudiskerk 
naar herdenkingsmonument 
Organisatie: gemeente Geertruidenberg

Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
11 maart 2019. Procedure 3 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 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 -12- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Het project Sterk Techniekonder-
wijs is op zoek naar bedrijven die 
gedurende 4 jaren minimaal 2 
dagen per jaar begeleider/gastdo-
cent willen zijn.

Het MBO-onderwijs en het be-
drijfsleven gaan samen plannen 
uitwerken, die ze in dit kader 
kunnen indienen.

Uitgangspunt, ambitie bij “samen 
werken aan een sterk techniek-
onderwijs”.
We maken kleinschalige plannen 
vanuit de scholen met een sterk 
techniek profiel, geconcentreerd 
rond een logische en voor leer-
lingen en bedrijfsleven overzich-
telijke regio. De plannen worden 
uitgewerkt in een plan in overleg 
met MBO en bedrijfsleven. Deze 
plannen delen we en stemmen 
we af met elkaar in de regio West 
Brabant. We wisselen kennis uit, 

proberen elkaar vanuit de inhoud 
te versterken en waken voor een 
belangenstrijd.

Eén van de wensen is de techniek 
van de bedrijven en praktijkles-
sen van de opleiders samen te 
brengen, zodat er een verbeterde 
aansluiting komt van leren naar 
werken. Ervaren medewerkers 
staan de leerlingen bij tijdens de 
praktijklessen. Als blijkt dat het 
verschil in uitvoering te groot is, 
is het ook mogelijk docenten van 
het Dongemond College uit te 
nodigen stage te lopen bij uw be-
drijf.

In dat kader heeft de VOG met 
een aantal leden contact gehad. 
Zij hebben zich bereid verklaart 
mee te denken en invulling te 
willen geven aan klassenbegelei-
ding of zelfs gastdocentschap, ui-
teraard na goed overleg met het 

projectteam van het Dongemond 
College. Andere scholen die par-
ticiperen zijn het Hanze College, 
het ROC West Brabant/Radius Col-
lege, het VSO Warande College 
en de Effent MAVO.

Deelnemende ondernemers zijn: 
• Ademo Montage
• ASW Elektro & Elektronica As-

semblage B.V.
• Bouwbedrijf Heesters B.V.
• Coenraads Perslucht B.V.
• CSI Industries B.V.
• Dior Heavylift B.V.
• Dongemond Klimaattechniek 

B.V.
• Goodflooring
• Holmatro
• Hycos
• Interstream Barging Nether-

lands B.V.
• Las en Constructiebedrijf De 

Smidshoek B.V.
• Lasbedrijf van den Broek

• Layher B.V.
• Marquart Architecten B.V.
• MCAP cable & glassfiber assem-

blies B.V.
• Offshore Ruijtenberg B.V.
• Rodenburg Installatiebedrijven 

B.V.
• Stikkers Industriemontage B.V.
• Van Seeters glas- en schilder-

werken

• VDK Bouwmanagement & 
Bouwkundige diensten

• Weterings Bouwbedrijf

Wilt u uw kennis en vaardigheden 
ook beschikbaar stellen in het ka-
der van dit project? Dan kunt u 
zich melden via e-mailadres 
administratie@vogweb.nl.


