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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Een drukpers van 85 ton uit el-
kaar halen en verplaatsen in 
Zuid-Duitsland. Een MRI-scan-
ner bezorgen in Bosnië”. Of een 
spoedkarwei: het verhuizen van 
een machine van 50 ton in Bre-
men. “Leuke klus”, zeggen ze dan 
zelfbewust bij Dior Heavylift in 
Raamsdonksveer. Een onthullend 
bedrijfsbezoek bij een wereldwijd 
opererend bedrijf van zware jon-
gens en Hollandse nuchterheid. 

“Zonder stropdas en met stalen 
neuzen”, zoals de VOG, Verenig-
de Ondernemers Geertruiden-

berg, het bedrijfsbezoek met 
netwerkborrel aankondigde. Die 
stropdassen blijken inderdaad on-
vindbaar bij Dior Heavylift. Met 
een team bestaande uit zestien 
mannen en één vrouw – offi ce 
manager Angelique - verricht het 
Veerse bedrijf de grootste ver-
huisklussen.

Vet luchtje
Technisch adviseur Geert-Jan Ver-
schuren (47) reist de hele wereld 
over. “We zijn de komende we-
ken bezig in Frankrijk, Polen en 
Shanghai.” Veel reizen betekent 

veel hotelkamers. “Als ik incheck 
vragen de receptionistes vaak: 
“Oh, you work at Christian Dior?” 
Dan antwoord ik altijd: “Tja, als je 
van een vet luchtje houdt, zit je 
bij mij goed!” 

De oorsprong van de naam Dior is 
een stuk minder exotisch dan die 
van hun Franse naamgenoot. “Het 
is heel simpel: Den Dikken en Van 
Oorschot: Di-Or”, lacht Frans van 
Oorschot (49). Samen met Martin 
den Dikken is hij twintig jaar gele-
den onder deze bedrijfsnaam be-
gonnen. “We hadden toen allebei 
al jaren ervaring in dit werk.” 

‘Als het kan, dan kan het’
Ondanks de verre reizen en lange 
dagen blijven de mannen ontzet-
tend nuchter. “De meesten ma-
ken zo’n zestig á zeventig uur per 
week”, vertelt Verschuren. “Je 
kunt op je hotelkamer blijven zit-
ten, maar da’s ook niks.”

Of de mannen weleens bang zijn 
om fouten te maken? “Als wij 
zeggen dat het kan, dan kan het 
ook”, reageert Verschuren stellig. 
“Onbewust ben je de hele dag 
met natuur- en wiskunde bezig.”  
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VOG AGENDA
9 mei 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

23 mei 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



VERSLAG 
NETWERK-
BORREL BIJ 
DIOR HEAVY 
LIFT

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

OFFICIËLE 
BEKEND-
MAKINGEN

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
7-4-2019 Koestraat 40, 4931 CS Geertruiden-
berg
Bouwen van een berging (activiteit Bouw)
9-4-2019 Vismarktstraat 20, 4931 AZ Geertrui-
denberg
Plaatsen bouwcontainer (activiteit Roerende 
Zaken)
11-4-2019 Boterpolderlaan in Raamsdonksveer
Losstaande overkapping t.b.v. ophaalpunt su-
permarkt (activiteit Bouw)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
9-4-2019 Peuzelaar 1, 4931 PA Geertruidenberg
Testlocatie Wintrack Geertruidenberg (activi-
teit Bouw)
10-4-2019 Prins Hendrikstraat 24, 4941 JV 
Raamsdonksveer
Airbnb op de 1e verdieping (activiteit RO)
10-4-2019 Anna Bijnsplein 7, 4942 EL Raams-
donksveer
Plaatsen dakkapel (activiteit Bouw)
10-4-2019 Mozartlaan in Raamsdonksveer
Kap 5 leiplatanen t.b.v. inritten (activiteit Kap)
11-4-2019 Markt 3, 4931 BR Geertruidenberg
Wijziging inpandig gebruik t.b.v. Hippe Kapper 
(activiteit RO)
Procedure 3 is van toepassing. 

Ontwerpbesluit
Nabij Kartuizerstraat in Raamsdonksveer 
Kadastrale aanduiding Raamsdonk K4366, 620 
en 1641
Het uitvoeren van archeologisch proefsleuven-
onderzoek (activiteit Monument)

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt van woensdag 17 april 
t/m 28 mei 2019 ter inzage in het gemeente-
huis.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan iedereen, bij 
voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen.

Evenementen
Ontvangen aanvraag
Er is een evenementen vergunning aange-
vraagd voor:
Sponsorloop Urban Run, 19 juni 2019
Locatie: door diverse gebouwen vanaf basis-
school De Biekorf
Organisatie: B.S. de Biekorf
U kunt de vergunningaanvraag inzien in het 
gemeentehuis van 17 april t/m 30 april. Dit is 
ook de termijn voor het indienen van een ziens-
wijze. Procedure 2 is van toepassing.

Verleende vergunningen
Er is een vergunning verleend voor
onderstaand evenement:
Straatfeest, gezellig samenzijn ‘tieners van 
toen’, 26 april 2019
Tijd: van 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: Allemanshil in Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 8 april 2019.

Koningsloop 2019, 26 april 2019
Tijd: van 18.00 tot 23.00 uur (start Kidsloop: 
19.00 uur - start 5 en 10 km: 20.00 uur)
Organisatie: Oranje Comité Raamsdonksveer
Locatie: 
- Route door straten in Raamsdonksveer en 
Geertruidenberg
- Start en finish bij Dongemond Soccer Center
De vergunning is verzonden op 11 april 2019.

Langer Fit-festival op 15, 16 en 17 mei 2019
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: diverse locaties in de gemeente 
Verkeersmaatregel: afsluiten van een deel van 
de parkeerplaats aan de Touwbaan in Raams-
donksveer op 16 mei 2019 van 11.00 tot 18.00 
uur
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 9 

april 2019.

XXL 2019 (het tentoonstellen van auto’s), 8 
september 2019
Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur
Organisatie: AP Bandenservice
Locatie: Oeverkruid en Ottergeerde (gedeelte-
lijk), Lissenveld (deel) en Sterrekroos
De vergunning is verzonden op 9 april 2019.

Op de bovenstaande vergunningen is procedu-
re 3 van toepassing.

Incidentele festiviteit
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- To Daze concept store, Markt 3 in Geertrui-
denberg. De festiviteit vindt plaats op 22 april 
2019 van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Overige officiële bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan
Scouting Raamsdonksveer
Vanaf donderdag 18 april 2019 ligt het ont-
werpbestemmingsplan Scouting Raams-
donksveer met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.
BPRVscouting- ON01 ter inzage (art. 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht). Het bestemmingsplan gaat 
over het oprichten van een nieuw scoutingter-
rein met clubgebouw aan de Oosterhoutseweg 
in Raamsdonksveer.

Communicatie
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de bij-
behorende stukken en het eindverslag van 
de inspraakprocedure en het vooroverleg van 
donderdag 18 april t/m woensdag 29 mei 2019 
inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het 
ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende 
stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
of op onze gemeentelijke viewer 0779.ropubli-
ceer.nl.
Iedereen kan zijn zienswijze over het ontwerp-
bestemmingsplan schriftelijk of mondeling 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen 
moet u richten aan de gemeenteraad van de 
gemeente Geertruidenberg.
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of als u tijdens openingstijden de stuk-
ken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen 
met Erik Dekkers via 0162 579 593.
Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 24 april om 19.00 uur houdt de 

bezwaarschriftencommissie een openbare zit-
ting. Aan de orde komt de volgende zaak:
- Een bezwaarschrift tegen het besluit van het 
college op 31 januari 2019. Het gaat om een 
beslissing op een verzoek vanuit de Wet open-
baarheid van Bestuur.

Uitvoeringsbesluit openingstijden
Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
Het college stelde op 2 april 2019 het Uitvoe-
ringsbesluit openingstijden Wegsleepverorde-
ning Geertruidenberg 2019 vast. Gelijktijdig 
trok het college het Uitvoeringsbesluit ope-
ningstijden Wegsleepverordening Geertruiden-
berg 2016 in. Het besluit trad in werking op 1 
januari 2019 en is te vinden in ons elektronisch 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakin-
gen.nl.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het college heeft daarom 
besloten de persoonslijst van deze personen 
niet meer bij te houden (artikel 2.22 Wet Ba-
sisregistratie Personen). We schorten de per-
soonslijsten op met als reden: verblijfplaats on-
bekend. Dit betekent dat zij formeel niet meer 
in Nederland wonen. Het gaat om de volgende 
personen:
- Alshamak, Mohammad. Geboren op 9 febru-
ari 1990. Laatst bekende adres: Anemoonlaan 
42 in Raamsdonksveer. Uitgeschreven op 28 fe-
bruari 2019.
- De Ronde, Gerardus AP. Geboren op 23 ok-
tober 1986. Laatst bekende adres: Grote Kerk-
straat 30b in Raamsdonksveer. Uitgeschreven 
op 20 februari 2019.
- Goosens, Mitchell CM. Geboren op 28 oktober 
1999. Laatst bekende adres : Van Wijngaarden-
straat 4 in Raamsdonksveer. Uitgeschreven op 
19 februari 2019.
- Ramratan, Lachmie. Geboren op 8 november 
1973. Laatst bekende adres: Benraatshoef 117 
in Raamsdonksveer. Uitgeschreven op 27 febru-
ari 2019.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit 
kan op grond van de Algemene Wet Bestuurs-
recht. U hebt vanaf de datum van deze publi-
catie zes weken de tijd om een bezwaarschrift 
te sturen.

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 -16- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.


