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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

“Bij Het Hoge Veer kijken ze naar 
mogelijkheden en niet naar be-
perkingen”, stelt Harriëtte Vugts, 
coördinator van de teams Psycho-
geriatrie (een ander woord voor 
dementie) van Zorgorganisatie 
Het Hoge Veer. “Zorginstellingen 
hebben vaak een stoffig imago 
en het wordt gezien als een om-
geving met vooral oudere mede-
werksters. Ik vond er echter het 
tegenovergestelde; een warme 
organisatie met personeel dat en-
thousiast en vol passie werkt aan 
de zorg en een laagdrempelige 
organisatie die openstaat voor 
vernieuwingen. Er wordt hard ge-
werkt aan het motto van de zor-
gorganisatie: prettig leven zoals u 
dat wilt. Dat gebeurt voor de cli-
ent met zorg op maat, thuis of in 
een van de woon/zorgcomplexen 
van Het Hoge Veer. Ik durf te stel-
len dat Het Hoge Veer voor mede-
werkers een prettige omgeving is 
om te werken en dat de cliënten 
zich er thuis voelen.”

Harriëtte Vugts startte in septem-
ber 2018 bij Zorgorganisatie Het 

Hoge Veer. Daarvoor stond zij 
32 jaar lang op de loonlijst van 
Stichting Prisma, onder andere 
als projectcoördinator. Zij zegt 
over de overstap: “Ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging. Het 
werken met psychogeriatrische 
(PG)-cliënten is een heel andere 
tak van sport dan gehandicapten 
zorg. Ik ben gewend individueel 
te denken, puur gericht op per-
soonsgerichte zorg. Daarom heb 
ik bij Het Hoge Veer eerst een 
soort snuffelstage gelopen om 
voor beide partijen te kijken of 
het werkt. Ik kom uit een organi-
satie met 2500 medewerkers en 
evenveel cliënten. Bij Het Hoge 
Veer kom ik terecht bij een veel 
kleinere organisatie waarvan ik al 
snel kon concluderen dat de sfeer 
mij aanspreekt; bij iedereen, van 
hoog tot laag, staat de deur open. 
De medewerkers hebben zicht op 
elkaar en daardoor snel door of er 
op de afdeling bepaalde dingen 
spelen. Daar wordt met elkaar 
zo snel mogelijk over gesproken, 
iets dat ons op een heel positieve 
manier scherp houdt. Janine Bee-

rens, coördinator Zorg-teams, en 
ik zijn als Z-verpleegkundigen bij 
Het Hoge Veer gestart. De afde-
ling PG bestaat op dit moment uit 
26 cliënten. In het nieuwbouw-
project Het Hoge Veer Bastion, 
een cliëntgericht en vernieuwend 
woonzorgconcept, is straks plaats 
voor 24 PG-cliënten, verdeeld 
over vier huiska-
mers.”  
 
Het is duidelijk 
dat Harriëtte 
Vugts op haar 
plek zit bij Zorg-
organisatie Het 
Hoge Veer. Het 
valt haar op dat 
er geen tekort 
is aan helpende 
handen, maar 
dat er bij ver-
zorgenden en 
verp leegkun-
digen sprake 
is van weinig 
nieuwe aan-
was. “Naast een 
basisopleiding 

ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

WWW.HOGEVEER.NL

Prettig werken 
zoals jij dat wilt. 
Dat doe je bij 
Het Hoge Veer!

Aandacht, voor de cliënten en voor elkaar. Betrokkenheid, mensgericht, 
vertrouwen, meedenken, samenwerken en ontwikkeling. Dat vinden we 
belangrijk!

Bij Het Hoge Veer organiseer en verleen je samen met je collega’s persoons-
gerichte zorg in klein schalige en zelfstandige teams. Wij doen dit in de wijk of 
op één van onze toekomstgerichte unieke (intra- en extramurale) toplocaties, 
onder het motto ‘prettig leven zoals u dat wilt’.

Spreekt jou dit aan? Solliciteer dan!

Wij gaan uit van vaste contracten. Het aantal uren is bespreekbaar en afge-
stemd op jouw situatie. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden volgens de 
CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Voor meer informatie: zie 
onze website.

Wil je solliciteren, stuur dan je sollicitatie naar:  
hrm@hogeveer.nl (t.a.v. Trees van Ham).

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

11 juli 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

5 oktober 2019 
 GENiaal: duurzaamheid, techniek & onderwijs
 Dongemond College, Raamsdonksveer

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

ONDERNEMER IN BEELD:
HARRIËTTE VUGTS, COÖRDINATOR PG-TEAMS 
HET HOGE VEER: “IK WERK BIJ EEN WARME  
ORGANISATIE MET MOGELIJKHEDEN”

moet het hart op de juiste plek zitten. Ie-
dereen krijgt bij ons de kans om te komen 
werken, met of zonder ervaring. Ook ik 
heb hier na het volkomen onverwachte 
overlijden van mijn echtgenoot gemerkt 
hoe menselijk en begripvol er gereageerd 
wordt. Ik durf daarom te stellen dat Het 
Hoge Veer een hele fijne omgeving biedt 
om te werken. Er heerst helaas wel een 
beetje een vrouwen-cultuur. Ik ben ge-

wend vanuit mijn eerdere baan om meer 
met mannen te werken. Er zouden wat mij 
betreft ook meer mannen mogen komen 
om de zorg-teams te komen versterken. 
Ik zie een mix van man/vrouw echt als een 
toegevoegde waarde voor zowel cliënten 
als cultuur in onze organisatie. Met elkaar 
ervoor zorgen dat onze cliënten prettig 
kunnen leven zoals zij dat willen. Dat is 
toch een prachtig beroep!”    

Harriëtte Vugts, coördinator PG-teams Het Hoge Veer 
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Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J

G
B

O
A
E
.

H
A
E
N

N
S
K
L

ONDERNEMER 
IN BEELD:
ZORG-
ORGANISATIE 
HET HOGE VEER

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

GENIAAL: 
DUURZAAM-
HEID, 
TECHNIEK & 
ONDERWIJS

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
13-5-2019 Wilhelminaplein 5, 4931 DA Geer-
truidenberg
Plaatsen van een bouwafval container (Activi-
teit Roerende Zaken)

15-5-2019 Boterpolderlaan 11, 4941 ZL Raams-
donksveer
Melding brandveilig gebruik (Activiteit Mel-
ding Brandveilig Gebruik)

15-5-2019 Landonk 6, 4941 BM Raamsdonks-
veer
Aanbouw aan woning (Activiteit Bouw)

16-5-2019 Boterpolderlaan 11, 4941 ZL Raams-
donksveer
Melding lozing bronneringswater (Activiteit 
Lozen buiten inrichting)

16-5-2019 Julianalaan 152, 4941 JG Raams-
donksveer
Nieuwbouw woning (Activiteit Inrit/uitweg + 
Bouw + RO)

16-5-2019 De Lannoystraat 5, 4931 EN Geertrui-
denberg
Verlagen stoeprand tbv inparkeren (Activiteit 
Inrit/uitweg)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
15-5-2019 Peuzelaar 1, 4931 PA Geertruiden-
berg
Testlocatie Wintrack Geertruidenberg (activi-
teit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing. Om nadere infor-
matie te krijgen kunt u een afspraak maken bij 
de Gemeentewinkel. 

Sloopmeldingen
15-05-2019 Oeverkruid 14, 4941 VV Raams-
donksveer
Partiële sloop tbv verbouwing (activiteit Sloop)

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aan-
vraag omgevingsvergunning wordt met 6 we-
ken verlengd:
Bartoklaan 2a, 4941 WH Raamsdonksveer (HZ_
WABO20190085),
ontvangen 26 maart 2019, verdaagd op 16 mei 
2019
Nieuwbouw woning (Bouw + Inrit/ uitweg)

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

Evenementenvergunningen
Verleende vergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor: 
Sponsorloop Urban Run de Biekorf
Datum: 19 juni 2019
Tijd: 08.45 tot 11.45 uur
Locatie: door diverse straten (trottoirs) en ge-
bouwen in Geertruidenberg
Bovengenoemde vergunning is verzonden 13 
mei 2019

Procedure 3 is van toepassing

Veerse Molendag
Datum: 7 september 2019
Tijd: 7 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: op de openbare weg in de Windvang 
en in en rond de molen De Onvermoeide in 
Raamsdonksveer 
Organisatie: Werkgroep Veerse Molendag
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
14 mei 2019

Procedure 3 is van toepassing

Ontheffing sluitingstijd
Er is door de burgemeester een ontheffing van 
de sluitingstijd verleend op basis van artikel 
2:29 APV. Het gaat om de volgende inrichting:
- Hockeyvereniging DDHC, Kloosterweg 4 in 
Raamsdonksveer. De ontheffing is verleend 
voor zondag 26 mei 2019 tot 20.00 uur.

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing

Vaststelling bestemmingsplan
Zuidwal 95-97 in Geertruidenberg
De gemeenteraad heeft op 25 april 2019 het 
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld (art. 
3.8 Wet ruimtelijke ordening) (NL.IMRO.0779.
GBBPZuidwal9597- vs01). Het plangebied ligt 
aan de Zuidwal in Geertruidenberg, parallel 
achter de Markt, in het centrum. Het ligt in een 
woongebied en wordt omringd door bestaande 
woningen. Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op de ontwikkeling van maximaal twee 
woningen. De wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan zijn ambtshalve wij-
zigingen: het versmallen van het bouwvlak en 
de aanpassing van de regels artikel 4.2.3.b. en 
artikel 4.2.3.f van het bestemmingsplan.

Inzage
U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien van 
donderdag 23 mei t/m woensdag 3 juli in het 
gemeentehuis. Ook kunt u het bestemmings-
plan en bijbehorende stukken inzien op www. 
ruimtelijkeplannen.nl of https://0779.ropubli-
ceer.nl.

Beroep
Als u uw zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan op tijd aan de gemeenteraad heeft 
kenbaar gemaakt, of als u als belanghebbende 
kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat 
bent geweest uw zienswijze bij de gemeente-
raad kenbaar te maken, kunt u van vrijdag 24 

mei 2019 tot en met donderdag 4 juli 2019 be-
roep instellen. Het beroepschrift moet worden 
gericht aan: De Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 2 0019, 2 500 E 
A i n ‘ s-Gravenhage. Het instellen van beroep 
schort de werking van het bestemmingsplan 
niet op. Degene die beroep instelt kan een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak. Het bestemmingsplan treedt in werking 
op vrijdag 5 juli 2019, tenzij voor deze datum 
een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend. In dat geval wordt de inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan opgeschort totdat op 
het verzoek is beslist.

Incidentele festiviteit
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- Café Den Witte Hemel, Markt 1A in
Geertruidenberg. De festiviteiten vinden plaats 
op 30 mei 2019 om 20.00 uur tot 01.30 uur en 9 
juni 2019 om 16.00 uur tot 20.00 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 -21- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

GENiaal gaat plaatsvinden op 5 
oktober op het Dongemond Col-
lege in Raamsdonksveer. Noteer 
dit vast in je agenda! Duurzaam-
heid in Techniek en Onderwijs.

Duurzaamheid en Techniek is 
overal. We hebben ermee te ma-
ken in technische branches zoals 
de bouw, installatie- en elektro-
techniek. Maar ook sectoren als 
de zorg, voedselindustrie, ener-
gie en sport kennen steeds meer 
duurzame technische toepassin-
gen.

Goed techniekonderwijs is dus 
hard nodig. Dat begint al op de 
basisschool. Als we genoeg slim-

me technici willen hebben voor 
de banen van morgen, zullen we 
kinderen al vroeg moeten interes-
seren en inspireren voor een baan 
in de techniek.

Hiermee bedoelen we techniek in 
de breedste zin van het woord. Zo 
raken kinderen mogelijk al vroeg 
geïnspireerd om voor een techni-
sche opleiding en uiteindelijk voor 
een technisch beroep te kiezen.

GENiaal is opgericht met als doel 
bewustwording te creëren on-
der o.a. ondernemers, inwoners 
en scholieren op het gebied van 
Duurzaam ondernemerschap, 
Techniek en Onderwijs.

Docenten, mentoren en decanen 
spelen een belangrijke rol in de 
begeleiding van leerlingen in het 
basis- en voortgezet onderwijs bij 
hun studie of beroepskeuze.

Talenten ontdekken, leerlingen 
motiveren, kinderen goed voor-
bereiden op de toekomst: alle-
maal redenen om werk te maken 
van duurzaamheid & techniek. Wil 
je graag een impuls geven aan de 
GENiaal markt voor Duurzaam-
heid, Techniek en Onderwijs?

Als bedrijf kan je hierin helpen te 
ondersteunen, door deel te ne-
men aan de  GENiaal TECH-markt 
op zaterdag 5 oktober 2019. Deze 

dag geven wij dat weer in de ‘7 
werelden van techniek’! Lees hier 
meer over in de GENiaal-infof-
lyer-bedrijven. (Download deze 
via https://bit.ly/2Xa70N9).

Uiteraard legt de Gemeente Geer-
truidenberg de verbinding met de 
regio, omdat ondernemers en het 
onderwijs zich niet door ‘grenzen’ 
laten belemmeren…

Deze GENiaal TECH-markt wordt 
georganiseerd op het Donge-
mond College in Raamsdonksveer 
in opdracht van de gemeente 
Geertruidenberg. Voor en door 
het technische bedrijfsleven in 
de regio, leerlingen uit het basis-

onderwijs in groep 6, 7 en/of 8 in 
de Amerstreek en voor leerlingen 
van het Dongemond College te 
Raamsdonksveer en het Hanze 
College uit Oosterhout.

Bedrijven die zich willen aanmel-
den, kunnen contact opnemen 
met Ron Broeders via telefoon-
nummer 06 5117 66 22 of via de 
mail: info@geniaal.nu.

Bent u onderwijzer van een basis-
school of leerkracht aan het 
voortgezet onderwijs en heeft 
u vragen? Neem dan contact op 
met Jill van Oers via tel. 06 1476 
86 62 of email naar 
info@geniaal.nu.

GENIAAL: DUURZAAMHEID,  
TECHNIEK & ONDERWIJS G NIAAL

.NU


