
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Afgelopen vrijdag 7 juni was de 
eerste VOG Industrie netwerk-
lunch in restaurant het Weeshuys 
op de Markt in Geertruidenberg. 
In deze sfeervolle omgeving wa-
ren een aantal grotere werkge-
vers uit het VOG-netwerk bijeen 
om met elkaar en met het college 
van Burgemeester en Wethouders 
in contact te komen.  

De ontvangst van deze lunch 
vond plaats in het voormalig stad-
huis aan de Markt in Geertruiden-
berg. Jessica Eland, coördinator 
VOG-Industrie, opende deze bij-

eenkomst, waarna Burgemeester 
Jan Luteijn een korte toespraak 
hield en iedereen welkom heette. 
Rekening houdend met het wis-
selvallige weer was de VOG goed 
het voltallige gezelschap zich on-
der de paraplu van de VOG naar 
het Weeshuys enkele deuren ver-
derop verplaatste. 

Aangekomen bij het Weeshuys 
vond iedereen al snel zijn plek 
in het uitmuntend verzorgde en 
stijlvol aangeklede restaurant. 
Gastspreker bij deze netwerk-
gelegenheid was Commissaris 

van de Koning van de provincie 
Noord-Brabant, dhr. W.B.H.J. van 
de Donk. Hij gaf een bijzonder 
boeiende uiteenzetting van een 
aantal onderwerpen die ook de 
ondernemers binnen onze ge-
meente direct raken. Kern van 
zijn verhaal zat in de het vertrou-
wen dat ondernemers hebben in 
elkaar en hun 
omgeving en 
dat daar de ba-
sis van groei en 
verbinding ligt. 
A a n s l u i t e n d 
was er de moge-

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!
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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.

ONDERNEMEN IS VERTROUWEN
COMMISSARIS VAN DE KONING GAST-
SPREKER BIJ EERSTE VOG-INDUSTRIE 
LUNCH



COMMISSARIS 
VAN DE KONING 
GASTSPREKER 
BIJ DE VOG

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

OFFICIËLE 
BEKEND-
MAKINGEN 
GEMEENTE

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

22-5-2019 Markt 11, 4931 BR Geertruidenberg
Plaatsen gemetselde erfafscheiding (Activiteit 
Bouw)

23-5-2019 Victoria Run, perceel I274, ten oosten 
van Parallelweg 6, 4944AP, Raamsdonk
Plaatsen tijdelijke hindernissen over
en op het kanaal (Activiteit Bouw)

27-5-2019 Heereland Fase IV, Raamsdonksveer
Bouw 13 woningen De Patrijs (Activiteit Bouw)

27-5-2019 Benraatshoef 222, 4941 TN Raams-
donksveer
Gebruik berging wijzigen tbv kapsalon Beau 
Beauty (Activiteit RO)

28-5-2019 Keizersdijk 51, 4941 GD Raams-
donksveer

Ondergeschikte horeca toevoegen aan het ge-
bruik (Activiteit RO)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
28-5-2019 St. Theresiastraat 14a, 4941 DK 
Raamsdonksveer
Plaatsen tijdelijke Unit’s (activiteit Bouw + RO)

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

Sloopmeldingen
27-5-2019 Zalmweg 30, 4941 VX Raamsdonsk-
veer
Sloop bedrijfspand (activiteit Sloop)

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aan-
vraag omgevingsvergunning wordt met 6 we-

ken verlengd: 
Antonettahoeve, naast nr. 1, Raamsdonksveer 
(HZ_WABO20190098), ontvangen 2 april 2019, 
verdaagd op 21 mei 2019
Kap boom (activiteit Kap)

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

Overige bekendmakingen
Verleende exploitatievergunning (artikel 2:28 
APV)
In verband met overname is er een exploitatie-
vergunning verleend voor de horeca-inrichting 
Heereplein 1 b in Raamsdonksveer (Grand Café 
Het Heerehuys). 
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Verleende drank- en horecavergunning (artikel 
3 Drank- en horecawet)
In verband met overname is er een drank- en 
horecavergunning verleend voor de horeca-in-
richting Heereplein 1 b in Raamsdonksveer 
(Grand Café Het Heerehuys). Procedure 1 en 3 
zijn van toepassing.

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 -23- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

lijkheid tot het stellen van vragen 
waar door een aantal aanwezi-
gen dankbaar gebruik van werd 
gemaakt. 

Aansluitend op het verhaal van de 
Commissaris van de Koning werd 
de uitstekend verzorgde lunch 
geserveerd. De keukenbrigade en 
bedienend personeel trakteerden 
de aanwezigen op een culinair 
hoogstandje. En al was het voor 
velen niet de eerste kennisma-
king met het Weeshuys, de mees-
te aanwezigen waren toch weer 
aangenaam verrast door wat er 
op de borden verscheen.

Tijdens de lunch werd er aan de 
tafels uitgebreid gediscussieerd 
over de vraag die het bestuur van 
de VOG aan de tafels presenteer-
de: “Met welke thema’s zou de 

VOG voor uw organisatie aan de 
slag mogen gaan?”. Er werden 
diverse nieuwe contacten gelegd 
en oude contacten aangehaald. 
Als laatste sloot Louis de Wit af 
met de vraag aan de aanwezige 
ondernemers wie zich als advi-
seur zou willen inzetten om de 
belangen van de Industrie te be-
hartigen. Een onderwerp waar de 
meeste aanwezigen positief op 
hebben geantwoord.

Al met al was het een bijzonder 
succesvolle bijeenkomst. De be-
sproken onderwerpen en de dis-
cussies die aan tafel gevoerd wer-
den zullen door het VOG-bestuur 
verder uitgediept worden en zul-
len mogelijk ook tot agendering 
van enkele onderwerpen op de 
(politieke) kalender leiden. 


