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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Aannemersbedrijf Berende is een 
begrip in de regio. Het Raams-
donkse bedrijf heeft naam ge-
maakt in de vijftig jaar dat het 
inmiddels bestaat, ondanks dat 
het bedrijf ook veranderingen 
heeft doorgemaakt. Op één punt 
weet het bouwbedrijf zich echter 
al die jaren al te onderscheiden: 
communicatie, in de breedste zin 
van het woord.

RAAMSDONK - Vanzelfsprekend 
was het niet de huidige directeur 
Peter Berende jaren geleden het 
familiebedrijf in zou rollen, het 
gebeurde dan ook met horten en 
stoten. “Ik had een goede relatie 
met mijn vader, maar qua werk 
zaten we niet op één lijn.” Toch 
viert Peter dit jaar een dubbel 
jubileum, want 25 jaar geleden 
stapte hij in de zaak. In eerste 
instantie moest hij gewoon gaan 
timmeren. “Daar ligt niet mijn 
hart, om het zo te zeggen. Maar 
het is goed dat ik heb ervaren 
hoe het is om buiten te werken 
en in de keet te zitten. Ik heb het 
een paar jaar gedaan, maar de 
aansturing van het bedrijf lag me 
meer.” 

Uiteindelijk kwam hij ook in die 
aansturende rol terecht. “De 
overstap is vrij rigoureus gegaan. 
Mijn vader is ziek geworden, ik 
heb het toen overgenomen”, 
zegt Berende met trots. Trots 
dat het bedrijf is zoals het nu is 
met alle mensen die daarin een 
rol spelen, maar ook trots op de 
stap die zijn ouders vijftig jaar 
geleden durfden te zetten. Het 
lef dat ze toonden door voor 
zichzelf te beginnen en alles op 
te bouwen. “Zonder hen had het 
er nooit geweest.”

Verandering
In vergelijking met de start van 
het bedrijf in 1969 is er veel ver-
andert. “De manier van bouwen 
is wel heel anders”, geeft Be-
rende toe. “Mijn vader ging een 
huisje bouwen. Daar gingen dan 
vier of vijf mensen naar toe. Ze 
deden alles zelf, van timmeren 
tot tegels zetten en van metse-
len tot pannen leggen. Nu is dat 
anders. Zo besteden we de fun-
dering bijvoorbeeld uit, vloeren 
worden gelegd. Het proces van 
bouwen is heel anders gewor-
den.”

De kracht is dat het bedrijf mee 
wil bewegen in de veranderende 
markt en keuzes durft te maken. 
“Dat moet ook wel. Voorheen 
deden we best veel agrarisch, 
maar daar zijn we toch mee ge-
stopt. We vielen tussen wal en 
schip. Als je heel klein bent doe 
je alles zelf, ben je heel groot 
kun je massa maken. Wij had-
den teveel van alles, konden op 
dat gebied niet meer het verschil 
maken. Dus zijn we gestopt. Er 
wordt wel eens gezegd: diegene 
die overleven zijn niet de sterkste 
maar diegene die zich het beste 
aan kunnen passen aan nieuwe 
situaties. De bouwwereld veran-
dert snel, dat is een uitdaging. 
Het vraagt veel energie, maar is 
wel leuk.”

Leuk is ook de diversiteit, op 
verschillende vlakken. “Je krijgt 
met veel verschillende mensen te 
maken.” Maar ook in het werk is 
er veel verschil, wijst Berende op 
het feit dat er naast huizen bij-
voorbeeld ook een golfpaviljoen 
en taxicentrale zijn gebouwd. 

ONDERNEMER IN BEELD

AANNEMERSBEDRIJF BERENDE AL 
VIJFTIG JAAR EEN BEGRIP

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

18 apr 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

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

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!

Han en Toos Berende, de basis van het bedrijf dat nu het 
vijftigjarig bestaan viert
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
15-3-2019 nabij Zalmweg 2A, 4941 VX Raams-
donksveer
Plaatsen zendmast voor datacentrum (activiteit 
Bouw)

18-3-2019 Zalmweg 20, 4941 VX Raamsdonks-
veer
Melding lozing buiten inrichting (activiteit Bo-
demenergie)

20-3-2019 Varenstraat 11, 4941 XE Raams-
donksveer
Plaatsen van container op openbare grond (ac-
tiviteit Roerende Zaken)

20-3-2019 Bartoklaan 2, 4941 WH Raamsdonks-
veer
Aanleggen inrit t.b.v. nieuw te bouwen woning 
(activiteit Inrit/ Uitweg)

21-3-2019 nabij Mozartlaan, Raamsdonksveer
Kap 5 leiplatanen t.b.v. inritten (activiteit Kap)

20-3-2019 kadestr. A2946 nabij Standhazense-

dijk, Geertruidenberg
Plaatsen drietal mastlichamen t.b.v. full scale 
test (activiteit Bouw)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
20-3-2019 Bartoklaan 2, 4941 WH Raamsdonks-
veer
Bouwen nieuwe woning (activiteit Bouw en 
RO)

20-3-2019 Schapendonk 114, 4942 CG Raams-
donksveer
Aanbouw erker (activiteit Bouw)

20-3-2019 Constantijn Huygensstraat 2, 4942 
DH Raamsdonksveer
Plaatsen dakkapel (activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing.

Meldingen activiteitenbesluit milieubeheer
• 20-3-2019, verhuizing van Oeverkruid 18 naar 
Elftweg 8, 4941 VP Raamsdonksveer

• 20-3-2019, starten van een bedrijf, Lissenveld 

65, 4941 VL Raamsdonksveer

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementen
Verleende evenementenvergunningen
Er is een vergunning verleend voor
onderstaand evenement:

Circus Bolalou, 15 april t/m 20 april 2019
Organisatie: Circus Bolalou
Locatie: op de parkeerplaats op de hoek Wilhel-
minalaan/Kloosterweg in Raamsdonksveer
De vergunning is verzonden op 19 maart 2019.

Buurtfeest Willem van Oranjestraat in Geer-
truidenberg, 15 juni 2019
Tijd: 16.00 - 23.00 uur
Locatie: op het grasveld in de Willem van Oran-
jestraat
De vergunning is verzonden op 18 maart 2019

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

Overige officiële bekendmakingen
Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 3 april om 19.15 uur houdt de be-
zwaarschriftencommissie een openbare zitting. 
Aan de orde komt de volgende zaak:
- Het bezwaar tegen het besluit van de bur-
gemeester/het college van B&W op 10 januari 
2019. Er is besloten een evenementenvergun-
ning te verlenen voor het evenement Het 
Feestpaleis van Willem de Wijs op 26 en 27 april 
2019.
 

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 -13- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Woorden waarmaken
Waar bij vader Han Berende de 
nadruk lag op de technische kant 
van het werk, is Peter meer ge-
richt op de commercie. “Je moet 
je bedrijf ook kunnen verkopen. 
Waarom willen mensen met je 
werken? Waarom willen ze bij 
jou bouwen? Dat heeft niet al-
leen met de prijs te maken. Wij 
bouwen netjes, leveren kwaliteit. 
Maar er is natuurlijk niemand die 
zegt: ik maak er maar wat van en 

zich wel waar het schip strandt. 
Je moet wat je zegt ook waar 
kunnen maken.”

En dat is wat Berende al vijftig 
jaar doet. De woorden waar-
maken. En dat bij elke bouw op 
maat, zoals de slogan luidt. “We 
proberen mensen te helpen, ad-
viseren waarom ze iets beter wel 
of juist beter niet kunnen doen. 
En soms moet je ook zeggen dat 
iets niet kan. We proberen men-

sen ook bewust te maken van 
wat een bouwproces is, daarbij 
gaat het ook om concessies en 
prioriteiten. Je kan wel alles wil-
len, maar dat heeft altijd een 
prijskaartje of consequenties. 
Communiceren is daarbij belang-
rijk. We willen mensen waar voor 
hun geld geven, ik vind dat wij 
dat verplicht zijn. En er gaat ook 
wel eens iets fout, dat kan. Leg 
het uit, toon begrip en los het 
op.” 

Aannemersbedrijf Berende door de jaren heen

VOG NETWERKBORREL/EVENT 
BIJ DIOR HEAVY LIFT
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… Meld je aan via vogweb.nl. 

Woensdag 17 april vanaf 17.00u. 

DIOR Heavy Lift op de 
Energiemarkt in 2018


