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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

In 1987 begonnen Martin en Corina van 
Aperloo op een zolderkamertje in Oos-
terhout onder de naam MCAP met hun 
assemblagebedrijf. Toen vooral computer-
bekabeling en printerkabels. Twee jaar la-
ter verhuisde het echtpaar naar een groter 
pand in Raamsdonksveer. Het vervaardi-
gen van maatwerk kabeloplossingen voor 
tal van toepassingen werd de nieuwe ba-
sis van het bedrijf. In 1991 werd de eerste 
paal geslagen voor hun pand aan de Bliek; 
in 1998 volgde een uitbreiding met een 
verdubbeling van de bedrijfsruimte en in 
2016 werd het naastgelegen pand Bliek 16 
aangekocht. Inmiddels heeft MCAP zich 
ontwikkeld tot specialist op het gebied 
van koper- en glasvezelassemblages. Sinds 
enige tijd is zoon Niels (32) mede-eigenaar 
van een familiebedrijf, dat denkt in uitda-
gingen en innovatieve oplossingen.

De groei van het bedrijf heeft volgens de 
familie Van Aperloo te maken met het 
groot oplossend vermogen en de proac-
tieve instelling. “Onze klanten schakelen 
ons steeds vaker in tijdens het ontwikke-
lingstraject van hun producten. Meeden-
ken, mee-ontwikkelen en samen een pro-
duct verbeteren, zodat we met de meest 
optimale samenstelling komen, gericht op 
de specifi eke toepassing van onze klant. 
Just in time en op maat”, vertelt Martin 

van Aperloo. Wie de orderportefeuille 
van MCAP doorbladert constateert al snel 
dat ze hun innovatieve krachten op ont-
zettend veel gebieden inzetten. Naast de 
industrie is MCAP ook actief op medisch 
gebied, klimaat, audiovisueel, defensie en 
ruimtevaart en in de wetenschap, waar-
van deelname aan het project KM3NeT, 
super-neutrinotelescoop die in de Middel-
landse Zee gebruikt gaat worden op een 
diepte van 3 tot 5 km. Corina van Aperloo 
zegt daarover: “Wij bouwen de bekabe-
ling van de KM3NeT, wat bestaat uit lange 
tubes waarin koper en glasvezel gecombi-
neerd worden.  De kabels en verbindingen 
moeten op grote diepte bestand zijn tegen 
onder meer hoge druk, stroming, zout en 
botsingen met diepzeedieren. Dat zijn nou 
precies de uitdagingen die we met MCAP 
graag aangaan; waar anderen zeggen dat 
iets niet kan, gaan wij verder.”

Zoals reeds gesteld weet MCAP zich op de 
nichemarkt te onderscheiden met maat-
werk, ook in kleinere aantallen. Corina en 
Martin van Aperloo vertellen verder over 
hun bedrijf: “We zijn onafhankelijk. We 
kunnen daardoor zonder druk van boven-
af op onze eigen manier werken en, met 
aanvaardbare risico’s, blijven investeren 
in ons bedrijf. Daarbij zijn we bezig onze 
bedrijfspanden te verduurzamen met o.a. 

isolatie, zon-
nepanelen en 
ledverlichting. 
We hebben een 
platte organi-
satiestructuur, 
waarin ieder-
een belangrijk 
is voor het be-
drijf. Er is geen 
verloop onder 

VOG AGENDA
23 mei 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

29 mei 2019 vanaf 16:00 uur 
 15 Jaar Fortune Coffee regio Breda
 Brasem 46a, 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

ONDERNEMER IN BEELD:
BEKABELINGSSPECIALISTEN MCAP DENKEN 
IN UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN

het personeel en ze werken bij ons met 
zichtbaar plezier. Door de vele opdrach-
ten zijn we, op diverse niveaus, op zoek 
naar uitbreiding van het team en dan met 
name met een sales engineer en een werk-
voorbereider voor het magazijn. Voor alle 
personeelsleden geldt: er is geen werkdag 
hetzelfde.” 

Wie de projectlijst van MCAP doorloopt 
krijgt een prima beeld van de veelzijdig-
heid van het bedrijf. Een kleine opsom-
ming op gebied van bekabeling en modu-
lebouw: maatwerk voor visuele inspectie, 

betrouwbare verbindingen voor defensie 
en ruimtevaart, radarsysteem voor dro-
nes bij vliegvelden, volgsysteem en onder-
houdsstatus op Mammoet-trucks, waarbij 
de kastjes tussen de bestaande bekabeling 
zijn geplaatst, cruciale verbindingen bij pa-
tiënten-bewaking, sensor- en joystick-ka-
bels, bekabeling voor de broadcast en als 
een van de weinigen op de markt, de pro-
ductie van hybride-kabels. Heeft ook u een 
probleem op gebied van bekabeling, neem 
dan contact op met MCAP; zij denken in 
oplossingen en laten zich graag door u uit-
dagen. 

Martin (rechts), Corina en Niels van Aperloo. 



Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
1-5-2019 Pijpershof, Geertruidenberg
Kap 6 Zilverlinden (activiteit Kap)
1-5-2019 Parklaan 3, 4941 BA Raamsdonksveer
Plaatsen van een luifelconstructie bij tankstati-
on (activiteit Bouw)
1-5-2019 Rijvoortshoef 115, 4941 VD Raams-
donksveer
Carport op eigen parkeerplaats (activiteit 
Bouw)
2-5-2019 Wilhelminalaan 11, 4941 GJ Raams-
donksveer
Diverse bouwwerkzaamheden Rabobank (acti-
viteit Bouw)
5-5-2019 Brandestraat 30, 4931 AW Geertrui-
denberg
Wijzigen bestemming (activiteit RO) 
5-5-2019 Noordenbos 59, 4931 VA Geertruiden-
berg
Bouw houten schuur (activiteit Bouw)
6-5-2019 Zandheuvel 6, 4941 KM Raamsdonks-
veer
Garagedeur vervangen door kozijn/raam (acti-
viteit Bouw)
9-5-2019 Terreplein 42, 4931 DL Geertruiden-
berg
Plaatsen rolluiken aan voorkant woning (acti-
viteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen
(reguliere procedure)
8-5-2019 Rivierkade 2c, 4931 AA Geertruiden-
berg
Wijzigen bestemming (activiteit RO)
9-5-2019 Bartoklaan 2, 4941 WH Raamsdonks-
veer
Inrit t.b.v. te bouwen woning (activiteit Inrit/
Uitweg)
10-5-2019 Pijperhof 4, 4941 WR Raamsdonks-
veer
Plaatsen berging (activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing.

Sloopmeldingen
1-5-2019 Oeverkruid 5, 4941 VV Raamsdonks-
veer
Sloop tot aan vloer, na brandschade (activiteit 
Sloop)

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aan-
vraag omgevingsvergunning wordt met 6 we-
ken verlengd:
Molenstraat 3, 4944 AA te Raamsdonk (HZ_
WABO20190030), ontvangen 2 februari 2019, 
verdaagd op 10 mei 2019
Vestigen trimsalon in bijgebouw (activiteit RO)

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

Meldingen activiteitenbesluit
Milieubeheer
1-5-2019 Ramgatseweg 30, 4941 VS Raams-
donksveer
Starten van een bedrijf

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Verleende vergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor:
Avondvierdaagse Geertruidenberg
Datum: 3 t/m 6 juni 2019
Tijd: tussen 18.00 en 21.00 uur
Organisatie: Avondvierdaagse Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 3 mei 2019. Pro-
cedure 3 is van toepassing.

Straatspeeldag Valeriaanstraat
Datum: 12 juni 2019
Tijd: van 13.00 tot 18.00 uur
Wegafsluiting: Valeriaanstraat van 09.00 uur 
tot 19.00 uur
De vergunning is verzonden 3 mei 2019. Proce-
dure 3 is van toepassing

Kermis Raamsdonk
Datum: 1 juni t/m 4 juni 2019
Tijd: tussen 13.00 en 24.00 uur
Locatie: Oude Melkhaven te Raamsdonk
Organisatie: gemeente Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 13 mei 2019. 
Procedure 3 is van toepassing.

Dreamcars & Coffee (tentoonstellen exclusieve 
auto’s)
Datum: 2 juni 2019
Tijd:11.00 tot 14.00 uur
Locatie : ter hoogte van de Ramgatseweg 7 a  
t/m 15
Organisatie: Autoreq
De vergunning is verzonden op 13 mei 2019. 
Procedure 3 is van toepassing

Ontvangen aanvraag
Er is een vergunning aangevraagd voor:
Voetbalwedstrijd RFC – NAC
Datum : 2 juli 2019
Locatie : RFC terrein, Kloosterweg 3-5, Raams-
donksveer
Aanvrager: P & R Evenementen
U kunt de vergunningaanvraag inzien in het 
gemeentehuis vanaf 15 mei 2019 t/m 28 mei 
2019. Dit is tevens de termijn voor het indienen 
van een zienswijze. Procedure 2 is van toepas-
sing.

Ontwerpwijzigingsplan
Bergenstraat 9, Raamsdonk
Het wijzigen van de agrarische bestemming 
naar wonen.
Inzage
U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien van 
donderdag 16 mei t/m woensdag 26 juni in het 
gemeentehuis. (NL.IMRO.0779. RDBPWbergen-
straat9-on01(art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening 
juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht))
Zienswijzen
Alleen belanghebbende kunnen een zienswij-
ze over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk 
of mondeling naar voren brengen. Schriftelij-
ke zienswijzen moet u richten aan de het col-
lege van burgemeester en wethouders. Als u 
uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken 
of als u tijdens openingstijden de stukken niet 
kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik 
Dekkers via 0162 579 593.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar zij 
volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft daarom beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon niet meer 

bij te houden (artikel 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen). We schorten de persoonslijst op met 
als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij formeel niet meer in Nederland woont. 
Het gaat om de volgende persoon:
- Van den Reijen, Romyna, geboren op 19 janu-
ari 1987. Laatst bekende adres: Gasthuisstraat 
17 in Geertruidenberg.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
hebt vanaf de datum van deze publicatie zes 
weken de tijd om een bezwaarschrift te sturen.

Overige bekendmakingen
Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 22 mei 2019 om 19.00 uur houdt 
de bezwaarschriftencommissie een openbare 
zitting. De volgende zaak wordt behandeld:
Het bezwaar tegen het besluit van het college 
van burgemeester en wethouders van 8 janua-
ri 2019. Er is besloten dat de beslissing op een 
handhavingsverzoek tijdig is genomen en dat 
er geen dwangsom is verschuldigd.

Ontheffing schenk- en sluitingstijd
Er is door de burgemeester een gewijzigde ont-
heffing van de schenken sluitingstijd verleend 
op basis van artikel 2:29 APV en artikel 2 lid 1 
van de Verordening Paracommercie gemeente 
Geertruidenberg. Het gaat om de volgende in-
richting: 
Raamsdonksveerse Football Club (RFC), Kloos-
terweg 3 en 5 in Raamsdonksveer. De gewijzig-
de ontheffing is verleend voor zaterdag 1 juni 
2019 tot 24.00 uur.

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 -20- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Voor twee typen projecten binnen de Eu-
ropese regeling Connecting Europe Facility 
(CEF) Transport kunt u straks doorlopend 
subsidie aanvragen voor transportprojec-
ten. Dit zijn projecten rond de uitrol van 
het European Rail Traffic Management 
System (ERTMS), het nieuwe veiligheids- 
en verkeersmanagementsysteem op het 
spoor, en uitrol van schone brandstoffen.

De blending facility start in juni of juli 
2019. Er geldt wie het eerst komt, het eerst 
maalt.

Lening voorwaarde subsidie
Een voorwaarde om subsidie te krijgen, is 
dat partijen een gedeelte van het project 
financieren via een lening. Die vraagt de 
initiatiefnemer aan bij een financiële in-
stantie.
De financiële instantie fungeert als Imple-
menting Partner. Die beoordeelt de finan-
cierbaarheid van het project, voordat het 
ingediend wordt. Na de beoordeling die-
nen de initiatiefnemer en de Implemen-
ting Partner samen het project in bij de 
Europese Commissie.

Tijdige voorbereiding belangrijk
Om dit alles mogelijk te maken is het meer-
jarige werkprogramma van CEF Transport 
aangepast. Tot maart 2021 is een budget 
van € 198 miljoen beschikbaar. Of het bud-
get moet eerder op zijn. Overweegt u een 
project in te dienen? Oriënteert u zich nu 
dan alvast op de mogelijkheden. Daarvoor 
kunt u contact opnemen met de European 
Investment Advisory Hub (EIAH).

Driemaandelijkse toekenning
Elke 3 maanden kent de Europese Com-

missie subsidie toe aan projecten die vol-
doen aan de criteria en die klaar zijn om 
gefinancierd te worden. De eerste subsi-
die wordt waarschijnlijk in december 2019 
toegekend. De inhoudelijke beoordelings-
criteria zijn hetzelfde als bij reguliere CEF-
calls. Ook gelden er specifieke prioriteiten. 
Die zijn genoemd in het werkprogramma.

Meer weten?
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
cef-transport

SUBSIDIE VOOR TRANSPORT STRAKS DOORLOPEND MOGELIJK  
BIJ CEF BLENDING FACILITY


