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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

GEERTRUIDENBERG – Perry Kan-
ters is sinds oktober 2014 eigenaar 
van het aan de Rivierkade geves-
tigde Autobedrijf P. Kanters. Zelf 
noemt de eigenaar zijn bedrijf lie-
ver een laagdrempelige dorpsga-
rage waar persoonlijk aandacht 
en fl exibel reageren op wensen 
van de klant centraal staan.

Samen met de vakkennis van het 
team, het moderne materieel in 
de garage en de servicegericht-
heid zorgt dat ervoor dat het vas-
te klantenbestand sterk groeit. 
Het lukt Perry Kanters aanzienlijk 
goedkoper te werken, zelfs ruim 
15% lager in vergelijking met 
regionale merkdealers. Met de 
Bosch Car Service kan de klant, 

met behoud van de fabrieksga-
rantie, bij Autobedrijf P. Kanters 
terecht voor onderhoud en repa-
ratie van alle merken auto’s. Voor 
reparatie, onderhoud en service 
van uw auto, van jong tot oud 
en van diesel tot elektrisch, cam-
per of bedrijfswagen moet u echt 
bij Autobedrijf P. Kanters zijn; 
die doen werkelijk alles voor uw 
auto!

“We werken volgens het ‘one-
stop shop-principe, waarbij de 
klant te maken heeft met één aan-
spreekpunt voor een breed scala 
aan diensten op het gebied van 
de auto. Of dat nu gaat over re-
paratie, een APK-keuring, onder-
houd en advies of over airco-ser-
vice, schadegevallen, pechhulp of 
voertuig-diagnose.  Bij Autobe-
drijf P. Kanters onderscheiden wij 
ons met persoonlijke aandacht, 
transparantie en fl exibiliteit. De 
klant krijgt van ons een volledige 
begroting vooraf, zodat ze niet te 
maken hebben met onverwach-
te of verborgen kosten achteraf. 
Daarnaast hanteren we een fl exi-
bele werkwijze, waardoor we in 
staat zijn snel te kunnen schake-

len zodat we vaak per omgaande 
technische problemen op kunnen 
lossen”, vertelt een gemotiveerde 
Perry Kanters over zijn autobe-
drijf. Hij meldt nog dat hij door 
de groeiende klantenkring ter 
versterking van zijn team op zoek 
is naar een 1e monteur.

Niet alleen op diesel, benzine of 
gas rijdende auto’s, van jong tot 
oud, kunnen er terecht, maar ook 
over hybride en elektrische auto’s 
beschikken Perry en zijn collega’s 
over de nodige knowhow. Om op 
de hoogte te blijven van de snelle 
ontwikkelingen die plaatsvinden 
in de autobranche volgens ze tal 
van cursussen en krijgen ze zes 
maal per jaar professionele bij-

scholing. Kortom: bij Autobedrijf 
P. Kanters zijn ze helemaal op de 
hoogte van de allerlaatste veran-
deringen en/of aanpassingen van 
alle merken auto’s. Perry Kanters 
is met zijn bedrijf aangesloten bij 
Bosch Car Service, voor klanten 
een garantie dat uw voertuig in 
goede handen is. De reacties van 
klanten, zoals ‘geweldige service 
zelfs na sluitingstijd’ en ‘eerlijke 
prijs en vlot personeel’ maken 
duidelijk dat ze hun beloftes ook 
echt  nakomen. Rijd ook eens naar 
Autobedrijf P. Kanters in Geertrui-
denberg en concludeer dat ze aan 
de Rivierkade 8 in Geertruiden-
berg inderdaad echt alles voor uw 
auto, camper en bedrijfswagen 
doen.

ONDERNEMER IN BEELD:

AUTOBEDRIJF P. KANTERS DOET 
ALLES VOOR UW AUTO
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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 
INFORMATIEZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL



Heeft u internationale ambities en wilt u 
uw exportdroom waarmaken? Schrijf u 
dan in voor het Oranje Handelsmissiefonds 
(OHMF) en maak kans op een jaar lang on-
dersteuning. U kunt zich inschrijven van 6 
mei tot en met 8 september. 

Het OHMF is een initiatief van ING, KLM, 
MKB-Nederland en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, samen met de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl). 
Het fonds helpt ieder jaar 10 ondernemers 
bij het opbouwen van een internationaal 
netwerk.

Wat kunt u winnen?
Bent u een van de 10 winnaars? Het prij-
zenpakket bestaat uit onder andere: 
• deelname aan een handelsmissie

• 2 KLM-vliegtickets
• persoonlijk advies van ING en RVO.nl ex-

perts
• introductie in de internationale netwer-

ken van de partners
• free publicity, dus naamsbekendheid

Dit jaar biedt het OHMF ook alle deelne-
mers en genomineerden een prijzenpak-
ket om ze op weg te helpen bij het zetten 
van succes volle stappen in het buitenland.

Nieuwsgierig geworden?
Schrijf u gratis in en maak kans op een jaar 
lang hulp van het OHMF. Inschrijven kan 
van 6 mei tot en met 8 september 2019.

http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl/
inschrijven/

Het Oranje Handelsmissiefonds opent deuren 
Bij de troonwisseling in 2013 is voor ondernemers die een grotere afzetmarkt 
zoeken het Oranje Handelsmissiefonds opgericht. De initiatiefnemers ING, KLM, 
MKB-Nederland en het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), willen ondernemers hel-
pen om nieuwe deuren in het buitenland te openen. Met dit fonds bundelen de 
partners hun krachten en onderstrepen zij het belang van internationale handel 
voor Nederland.

SCHRIJF U IN VOOR HET ORANJE  
HANDELSMISSIEFONDS 2019
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
19-4-2019 Diepenbrockstraat 12, 4941 WN 
Raamsdonksveer
Verbouwing woning (activiteit Bouw)

19-4-2019 Haven 30, 4931 AH Geertruidenberg
Bestaand pand ombouwen naar een woning 
(activiteit Bouw en Monument)

19-4-2019 Lissenveld 9, 4941 VK Raamsdonks-
veer
Revisie milieuvergunning (activiteit Milieu)

23-4-2019 Weegbree 5, 4941 VT Raamsdonks-
veer
Uitbreiding van bedrijfswoning (activiteit 
Bouw)

25-4-2019 Boterpolderlaan 11, 4941 ZL Raams-
donksveer
Aanbrengen gevelreclame en drie winkelwa-
genopvangboxen op parkeerterrein (activiteit 
Reclame en Bouw)

25-4-2019 Bartoklaan en Chopinlaan, Raams-
donksveer
Kappen en vervangen van 16 Sierkessen (acti-
viteit Kap)

25-4-2019 Wilhelminaplein , Geertruidenberg
Bouw van een lage kasteelmuur in het plant-
soen en plaatsen informatiebord (activiteit RO, 
Bouw, Weg aanleggen of veranderen en werk 
of werkzaamheden uitvoeren)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
19-4-2019 Venestraat 2, 4931 BP Geertruiden-
berg
Gebruik begane grond als woning (activiteit 

RO)

Procedure 3 is van toepassing.

Verdagingen
We verlengen de beslistermijn voor de onder-
staande aangevraagde omgevingsvergunnin-
gen met zes weken:

Dordtsestraat 28, Geertruidenberg (HZ_
WABO20190052), ontvangen 15 februari 2019, 
verdaagd op 19 april 2019
Interne verbouwing van een rijksmonument 
(activiteit Sloop, Monument en Bouw)
Pijperhof 4, 4941 WR Raamsdonksveer (HZ_
WABO20190046), ontvangen 12 februari 2019, 
verdaagd op 24 april 2019
Plaatsen berging (activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen (arti-
kel 6.3. Awb).

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
19-4-2019 Forellenweg 4k, Raamsdonksveer
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden
19-4-2019 Lissenveld 65, Raamsdonksveer
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden
24-4-2019 Forellenweg 16, Raamsdonksveer
Maatwerkvoorschrift geluidsgrenswaarden en 
bodembescherming

De beschikkingen liggen ter inzage en van don-
derdag 2 mei t/m woensdag 12 juni 2019 in het 
gemeentehuis.

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Evenementenvergunning
Er zijn vergunningen verleend voor:
Straatspeeldag van speelotheek ‘t Fantje, 12 
juni 2019
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur

Organisatie: Speelotheek ’t Fantje
Locatie: op de parkeerruimte aan de Touw-
baan, Raamsdonksveer
Wegafsluiting: het evenemententerrein
De vergunning is verzonden 23 april 2019.

Zomeravondconcert Zanggroep Eijgen Wijsch, 
23 mei 2019 
Tijd: 19.00 tot 22.00 uur
Locatie: Koningspark, Raamsdonksveer
Organisatie: Zanggroep Eijgen Wijsch
De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

Rondje Den Berg, 14 en 15 september 2019
Tijd: - 14 september van 10.00 tot 23.00 uur (di-
verse activiteiten)
- 15 september van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie: kern Geertruidenberg
(Markt, Brandestraat, gedeelte van de Doele-
straat, Zuidwal, Papenstraat, gedeelte van de 
Koestraat en achter De Schattelijn)
Tijdelijke verkeersmaatregelen:
- 13 september vanaf 17.00 uur: een gedeelte 
van de Markt wordt autovrij.
- 14 september vanaf 7.00 uur t/m 15 september 
22.00 uur: de Markt incl. omliggende straten 
zijn afgesloten voor verkeer.
Organisatie: Organisatie Rondje Den Berg
De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

Heavenly Rock Fest, 30 mei 2019
Tijd: 13.00 tot 20.00 uur
Locatie: binnenterrein van De Schattelijn, Ha-
ven 18, Geertruidenberg
Organisatie: Scattando Events
Wegafsluiting: binnenterrein van De Schattelijn 
van 8.00 tot 23.00 uur 
De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

Vervoer naar gala HAVO/VWO, 11 juni 2019
Tijd: tussen 18.00 en 19.00 uur
Route ontvangst: Academielaan, Collegeweg, 
Thorbeckesingel, Maalderijplein, Ziederijsingel, 
Academielaan, Collegeweg
Organisatie: Dongemondcollege Raamsdonks-
veer, unit Havo/Vwo
De vergunning is verzonden op 19 april 2019.

Zomeravondconcert op 25 juni 2019 (bij slechte 
weersomstandigheden op 27 juni 2019)
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Koningspark, Raamsdonksveer
Organisatie: Kon. Harmonie De Eendracht
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
18 april 2019.

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

Incidentele festiviteiten
Er zijn ter kennisgeving incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteiten:
Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, 4941 GG 
Raamsdonksveer
De festiviteit vindt plaats op 10 juni 2019 van 
13.00 tot 21.00 uur.
De Stek, Kerklaan 19, 4941 TW Raamsdonks-
veer
De festiviteit vindt plaats op 18 mei 2019 van 
19.00 tot 1.30 uur op 19 mei 2019.
Fort St. Gertrudis/Puur, Haven 54, 4931 AH 
Geertruidenberg
De festiviteit vindt plaats op 15 juni 2019 van 
18.00 tot 23.00 uur.
Handbalvereniging HMC Raamsdonksveer, 
Kloosterweg 2 , Raamsdonksveer
De festiviteit vindt plaats op 17 augustus 2019 
van 18.00 tot 00.00 uur.

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 
persoon:
- Verhoef, Marcel, geboren op 9 februari 1970. 
Laatst bekende adres: Ringelberchstraat 26 in 
Geertruidenberg. Uitgeschreven vanaf 7 febru-
ari 2019. 
- Zadrozny, Sariusz, geboren op 5 augustus 
1979. Laatst bekende adres: Schapendonk 59 in 
Raamsdonksveer. Uitgeschreven vanaf 19 maart 
2019.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
heeft vanaf de datum van deze publicatie 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 -18- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.


