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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Onderwijs & Techniek Geertrui
denberg (OTG) is een gemoti
veerde groep mensen met de 
overtuiging dat duurzame samen
werking tussen Onderwijs, Onder
nemers en Overheid (de 3 O’s) de 
beste manier is om te zorgen voor 
een grotere interesse in techniek. 
Het uiteindelijke doel is op lan
ge termijn te kunnen beschikken 
over voldoende gekwalifi ceerde 
technici in de regio. De stichting 
doet dat onder andere door het 
aanbieden van kant en klare pro
jecten aan alle acht de basisscho
len in de gemeente. Het VOGbe
stuur en de gemeente, met de 
actief betrokken wethouder Mike 
Hofkens en ambtelijke ondersteu
ning van Nicole de Kort, staan vol
ledig achter de werkwijze van het 
OTG.   

De OTG is ruim tien jaar geleden 
opgericht. Na een aantal succes
volle jaren kwam de crisis, waar
door er minder technisch perso

neel nodig was. Daardoor ebde 
ook de motivatie van het stich
tingsbestuur weg. Nu het econo
misch weer goed gaat, stijgt ook 
de vraag naar gekwalifi ceerde 
technici en met Jan van Lith als 
voorzitter manifesteert de OTG 
zich weer als in de beginjaren. 
“Een inventarisatie onder de be
trokkenen maakte duidelijk dat 
we vooral niet al te veel moeten 
praten,  maar kant en klare pro
jecten moeten aanbieden. Op 
dit moment lopen de projecten 
‘voorleesontbijt voor de groe
pen 1,2 en 3’, de zeer succesvolle 
bedrijfsbezoeken voor groep 7, 
bezoek aan de Uitvindfabriek in 
Breda voor groep 6 en een kunst
werk maken voor groep 5. Het 
programma is door alle basisscho
len massaal omarmd”, consta
teert een contente Jan van Lith. 
Als proef is door de OTG voor een 
van de basisscholen een Creator 
Kit aangeschaft; hiermee kunnen 
de leerlingen met een hoeveel

heid materialen en instructies 
mobiele voertuigen construeren. 
Met andere woorden: met deze 
kit kunnen de kinderen spelen
derwijs kennis maken met tech
niek. Wanneer de proef slaagt wil 
OTG alle basis
scholen zo’n kit 
schenken. Om 
dat te kunnen 
realiseren is het 
OTGbestuur op 
zoek naar een 
sponsor.
Jan van Lith 
noemt de ver
houding met 
de VOG uitste
kend. Dat bleek 
eerder tijdens 
het weekend 
van de ener
gie waar ook 
de werkgroep 
GENiaal van 
de VOG en het 
OTG zich pre

senteerden. Naast het bestuur 
werkt de OTG met een stuur
groep en een werkgroep; in de 
stuurgroep is de gemeente verte
genwoordigd, een afgevaardig
de van het directieoverleg van 
de basisscholen en het Techna
sium, de directie van het VMBO 
van het Dongemond college en 
een aantal ondernemers met 
een directe lijn naar de VOG. De 
werkgroep bestaat uit alle tech
niekcoördinatoren van het basis
onderwijs, VMBO en Technasium 

en een aantal leden van de stuur
groep. Van Lith zegt tot besluit: 
“Een belangrijke taak van ons als 
OTGbestuur is het enthousias
meren van zowel de kinderen als 
de ondernemers. Het liefst zie ik 

dat een timmerman of elektricien 
in zijn werkkleding voor een klas 
komt uitleggen hoe mooi zijn vak 
wel is. We moeten de leerlingen 
al op jonge leeftijd, liefst met 
hun ouders, op een aansprekende 
manier laten kennismaken met 
techniek, technisch beroepson
derwijs en technische beroepen.” 
Samen met Henk Meeuwissen van 
CSi packaging en Anton van den 
Kieboom van VDK bouwmanage
ment, twee ondernemers die zich 
graag inzetten om de techniek 
dichter bij de basisscholieren te 
krijgen, werkt Van Lith aan een 
lijst voor bedrijfsbezoeken voor 
groep 7. Dichterbij kun je de tech
niek niet brengen.

OTG STIMULEERT INTERESSE IN 
TECHNIEK BIJ BASISSCHOLIEREN

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
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



OTG 
STIMULEERT 
INTERESSE IN  
TECHNIEK BIJ 
BASIS- 
SCHOLIEREN

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

SUBSIDIE-
REGELING 
ECONOMIE EN 
INNOVATIE

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
26-4-2019 Centraleweg 16 Cen, 4931 NB Geer-
truidenberg
Melding brandveilig gebruik (activiteit Brand
veilig gebruik)

26-4-2019 Centraleweg 16 Cen, 4931 NB Geer-
truidenberg
Hergebruik filterhuis van Dongecentrale (activi
teit Bouw, Monument, RO)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
19-4-2019 nabij Loddersweer/Lindonklaan, 
Raamsdonksveer
Kap 7 linden (activiteit Kap)

26-4-2019 Dordtsestraat 28, 4931 BB Geertrui-
denberg
Interne verbouwing (activiteit Sloop, Monu
ment, Bouw)

29-4-2019 Vlaaikensstraat 2, 4944 XL Raams-
donk
Plaatsen erfafscheiding (activiteit Bouw, RO)

Procedure 3 is van toepassing.

Sloopmeldingen
26-4-2019 Zijlweg 6, 4944 AV Raamsdonk
Verwijderen asbesthoudend materiaal (activi
teit Sloop)

Verdagingen
We verlengen de beslistermijn voor de onder
staande aangevraagde omgevingsvergunnin
gen met zes weken:
Collegeweg 1, Raamsdonksveer (HZ_
WABO20190063), ontvangen op 1 maart 2019, 
verdaagd op 26 april 2019

Fase III Dongemond College (activiteit Bouw)
Nabij Zalmweg 2, Raamsdonksveer (HZ_
WABO20190073), ontvangen op 15 maart 2019, 
verdaagd op 1 mei 2019

Plaatsen zendmast voor datacentrum (activiteit 
Bouw)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementenvergunning
Ontvangen aanvragen

Er is een evenementenvergunning
aangevraagd voor:
Zomertoer Geertruidenberg (zondagmiddagen 
live muziek op gedeelte Markt)
Datum: 13 juni t/m 25 augustus 2019
Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur
Locatie: Markt in Geertruidenberg
Organisatie: gemeente Geertruidenberg

U kunt de vergunningaanvraag inzien in het 
gemeentehuis vanaf 8 mei t/m 21 mei 2019. 
Dit is ook de termijn voor het indienen van een 
zienswijze. Procedure 2 is van toepassing.

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
1-5-2019 Prins Bernhardstraat 13, Raamsdonks-
veer (The Company)
Maatwerkvoorschriften t.b.v. inrichting die 
vastleggen dat geen vetafscheider en/of slib
vangput nodig is.

De beschikking ligt ter inzage van 9 mei t/m 19 
juni 2019 in het gemeentehuis.

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Overige bekendmakingen
Verkeersbesluit
Verkeersbesluit individuele gehandicaptenpar-
keerplaats Karel v laan Geertruidenberg
Het college besloot om een individuele gehan
dicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wij
zen in de Karel v laan te Geertruidenberg.

Procedure 3 en 5 zijn van toepassing.

U kunt het verkeersbesluit en de bijbehorende
stukken inzien via 
zoek.officielebekendmakingen.nl en vanaf 9 

mei zes weken in het gemeentehuis.

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 ZeelandWestBrabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week 19- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Deze provinciale subsidierege
ling is bedoeld voor MKB onder
nemers. De eerste paragraaf van 
deze regeling is op WestBrabant 
van toepassing. Een project moet 
gericht zijn op het versterken van 
smart industry binnen deze deel
sectoren: logistiek, maintenance, 
biobased economy, vrijetijdseco
nomie, agrosector.
 
Het totale subsidiebudget be
draagt € 323.000,. 
Heeft u een ander goed initia

tief dat bijdraagt aan smart in
dustrie? Laat het dan weten aan 
Heleen van Exsel, contactpersoon 
bij RWB. 
 
Wat voor projecten zoeken we?
Projecten gericht op slimmer, 
duurzamer en efficiënter produ
ceren met een innovatief karak
ter. Daarnaast moeten projecten 
een economische impuls leveren 
voor de regio. Een project bevindt 

zich in een start of experimen
telefase. Voor een volledig over
zicht van de subsidievereisten ver
wijs ik u naar de subsidieregeling 
te vinden op de website van de 
provincie NoordBrabant. De eer
ste paragraaf van de regeling is 
van toepassing. 
 
Wanneer een subsidieaanvraag 
indienen?
De eerst volgende deadline voor 
indiening van een volledige subsi
dieaanvraag is 10 juni. De daarna 
volgende deadline voor indiening 
zal na de zomer zijn. 
 
Besluitvorming door de commis-
sie vindt plaats op 24 juni. 
 
Formats 
Het subsidieaanvraagformulier, 
deminimisverklaring en mach
tigingsformulier zijn te vinden 
op de website van de provincie 
NoordBrabant. 

Denkt u eraan om bij de subsidie
aanvraag ook de volgende for
mulieren in te vullen en mee te 
sturen: Model projectplan, Model 
begroting.
 
Als uw project is afgerond ge
bruik dan hett document: Model 
activiteitenverslag bij afronding 
project
 
Wat is de-minimissteun?
De Europese staatssteunregels 
stellen beperkingen aan over
heden als zij steun willen verle
nen aan ondernemingen. Deze 
deminimisverklaring is nodig 
om na te gaan of het voordeel 
dat uw onderneming door deze 
subsidie krijgt, past binnen de 
voorwaarden die de Europese 
staatssteunregels stellen. In de 
deminimisverordening staat dat 
steunmaatregelen (zoals subsidie
verlening) tot een bepaalde drem
pel dusdanig beperkt zijn dat de 

staatssteunregels niet hoeven te 
worden toegepast. De algemene 
drempel is gesteld op € 200.000, 
(€ 100.000, voor ondernemingen 
die voor rekening van derden 
goederenvervoer over de weg 
verrichten). Dit bedrag geldt per 
onderneming over een periode 
van drie belastingjaren. Steun die 
genoemde drempelbedragen niet 

overschrijdt en waarvoor een be
roep wordt gedaan op de demi
nimisverordening, wordt aange
merkt als ‘deminimissteun’. 

Lees het complete artikel, inclu
sief de links naar diverse docu
menten, op de website van Regio 
WestBrabant: 
https://bit.ly/2voe4wl

SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN INNOVATIE NOORD-BRABANT
VERSTERKING SMART INDUSTRIE EN LOGISTIEK IN DE REGIO  
WEST-BRABANT


