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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

“Communiceren is een essentieel 
onderdeel van het managen van 
een bedrijf. Ondernemen wordt 
steeds complexer en nog meer 
‘topsport’ dan het al was. De kern 
van de Business Alignment Group 
filosofie wordt gevormd door het 
werken aan de samenhang en 
continue verbetering van de ver-
binding tussen de drie essentiële 
stakeholders: de klanten, de me-
dewerkers en de leveranciers. Dat 
maakt duidelijk dat de mens nog 
steeds de verbindende factor is. 
Met business alignment beoor-
delen we via een core-scan wat 
er goed gaat en wat er verbeterd 
moet worden. Daarbij kijken we 
ook naar het veranderpotentieel 
van de organisatie en de kansen 
die in de markt liggen. Met ande-
re woorden: we verbinden klant-
wensen, medewerkers potentieel 
en leveranciersambities. Het doel 
is een beter dan wel stabieler be-
drijfsresultaat en een langdurige 
borging van de continuïteit van 
de organisatie.” Dat zegt Rom 

van Oers, oprichter van de Busi-
ness Alignment Group.

Teamsport is inspiratie
Er zijn talloze personen die Rom 
van Oers inspireren, maar meer 
dan personen is juist teamsport 
een inspiratiebron voor hem. Hij 
legt uit: “Het idee dat alles in het 
teken staat van de teamprestaties 
is iets wat inspirerend werkt en 
wat ook meer dan ooit toepas-
baar is op het modern manage-
ment. 

Teamsport is net als een winkel-
formule of een sterk merk, waar-
bij alle factoren op elkaar afge-
stemd dienen te zijn en iedereen 
een gezamenlijk verbondenheid  
als doel moet hebben om een 
maximaal resultaat te behalen.

Rom is sinds 2006 actief als direc-
tieadviseur en interimmanager en 
heeft hij bij een breed scala aan 
bedrijven advies- en interim-op-
drachten vervuld. Deze opdrach-
ten waren gericht op zowel de 
achterzijde van organisaties (het 

inkoop- en leveranciersmanage-
ment) als aan de voorzijde van 
organisaties (marketing-, merken- 
en retail management). In alle 
functies en opdrachten is zijn fo-
cus gericht op het vergroten van 
de toegevoegde waarde, het ver-
binden van mensen en teams en 
het beter maken van organisaties 
met als doel een substantieel be-
ter bedrijfsresultaat.

Meer lokale focus
Rom van Oers wil zich met zijn 
Business Alignment Group even-
eens gaan richten op de lokale 
bedrijven. “Raamsdonksveer mag 
trots zijn op de grote industrieter-
reinen die in de gemeente liggen 
en waarop een enorme diversi-
teit aan bedrijven is gevestigd”. 
Mijn werkwijze 
steunt op drie 
pijlers, en start 
met een co-
re-scan op deze 
3 terreinen: 
merkwaarde, in-
terne kracht en 
leverancierspo-
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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.

ONDERNEMER IN BEELD
MET BUSINESS ALIGNMENT GROUP 
NAAR BETERE BEDRIJFSRESULTATEN 
DOOR STERKERE VERBONDENHEID

tentieel. Bij merkwaarde kun je je 
afvragen:  wat is mijn belofte aan 
de klant en wat is mijn uniciteit 
en toegevoegde waarde ofwel 
wat is het DNA mijn organisatie. 
Bij interne kracht is dat: hoe ver-
lopen de communicatie processen 
en hoe is de organisatiestructuur 
opgebouwd rondom de (eind-)
klant. Bij leverancierspotentieel 
is het naast de vraag met hoeveel 

leveranciers zaken wordt gedaan 
en de bekende 80/20 regel, vooral 
‘haal ik het maximale uit het po-
tentieel van mijn leveranciers’. En 
zeker ook: wanneer heb ik voor 
het laatst mijn leveranciers be-
trokken bij de strategie van mijn 
bedrijf. 

Merkenpaspoort en storytelling
Mijn doel is met de Business 



Voor PLUS leden bieden we de 
mogelijkheid om via onze website 
exclusief voor VOG-leden voor-
deel te bieden. Denk bijvoorbeeld 
aan een percentage extra korting 
op (een deel van) uw assortiment, 
gratis workshops of andere vor-
men van voordeel.

Om dit voordeel te communice-
ren krijgt u op uw PLUS-pagina 
extra ruimte voor de promotie 
van uw aanbieding. Ook wordt 
uw aanbieding via de VOG Voor-
deel pagina kenbaar gemaakt in 
de vorm van een vermelding met 
een link naar het voordeel op uw 

eigen PLUS-pagina.

Spelregels
Om te voorkomen dat de VOG 
website een reclameplatform 
wordt en een en ander beheers-
baar te houden hebben we een 
paar spelregels in het leven ge-
roepen.
• Voordeel is exclusief voor 

VOG-leden
•  Voordeel is geldig voor langere 

tijd (minimaal 6 maanden)
• Wijzigen van PLUS-pagina/voor-

deel kost € 25,- per keer
• Aanbieding kan bestaan uit een 

korte tekst (max. 100 woorden) 

en 1 afbeelding
• In de aanbieding kan een link 

naar uw eigen website/landing-
page worden opgenomen

• Tekst en afbeelding dienen digi-
taal te worden aangeleverd

Wil je meer weten over het VOG-
Plus lidmaatschap, het VOG-Plus 
voordeel en andere mogelijkhe-
den die de VOG biedt? Kijk dan 
eens op de website van de VOG, 
www.vogweb.nl of stuur een 
e-mail naar info@vogweb.nl
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

29-5-2019 Hertogshoef 235, 4941 KK Raams-
donksveer
Plaatsen houten overkapping (Activiteit Bouw)

29-5-2019 Hertogshoef 235, 4941 KK Raams-
donksveer
Aanleggen uitrit (Activiteit Inrit/Uitweg)

4-6-2019 Wim Boonsstraat te Raamsdonk
Bouw vrijstaande woning kavel 25 (Activiteit 
Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
5-6-2019 Bartoklaan en Chopinlaan, Raams-
donksveer
Kappen 19 sierkersen (activiteit Kap)

6-6-2019 Weegbree 5, 4941 VT Raamsdonks-
veer
Uitbreiding woning (activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing.

Om nadere informatie te krijgen kunt u een af-
spraak maken bij de Gemeentewinkel.

Evenementenvergunningen
Verleend
Er zijn vergunningen verleend voor onder-
staande evenementen:
Kermis Raamsdonksveer, 28 juni tot en met 2 
juli 2019
Datum en tijd: 28 juni tussen 16.00 en 24.00 uur, 
29 juni tussen 13.00 en 24.00 uur, 30 juni tussen 
11.00 en 12.30 uur (kermis-mis), 30 juni tussen 
13.00 en 24.00 uur, 1 juli tussen 13.00 tot 24.00 
uur en 2 juli tussen 13.00 uur en 24.00 uur.
Locatie: Heereplein, Hoofdstraat en een deel 
van de Haven

Organisatie: gemeente Geertruidenberg
De vergunning is verzonden op 4 juni 2019. Pro-
cedure 3 is van toepassing.

Buurtfeest De Bok, 23 juni 2019
Tijd: 14.00 tot 19.00 uur
Locatie: op het grasveld tussen de Markt en 
Zuidwal in Geertruidenberg
Organisatie: Buurtvereniging De Bok
De vergunning is verzonden op 5 juni 2019. Pro-
cedure 3 is van toepassing.

Jeugdvakantieweek op 5 augustus tot en met 
9 augustus 2019
Tijd: dagelijks van 07.00 uur tot 19.00 uur en op 
9 augustus tot 21.00 uur
Organisatie: Stichting Jeugdvakantieweek 
Raamsdonksveer
Locatie: op het terrein van het Dongemond Col-
lege, Collegeweg 1 in Raamsdonksveer
De bovengenoemde vergunning is verzonden 
op 5 juni 2019. Procedure 3 is van toepassing.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aanvra-
gen omgevingsvergunning worden met zes we-
ken verlengd:
Carel Willinkstraat 1, 4941 EJ Raamsdonksveer 
(HZ_WABO20190096), ontvangen 2 april 2019, 
verdaagd op 5 juni 2019
Plaatsen Hedrahaag als erfafscheiding (activi-
teit Bouw en RO)
Zalmweg 30, 4941 VX Raamsdonksveer  
(HZ_WABO20190083), ontvangen 26 maart 
2019, verlengd op 5 juni 2019
Verbouwing magazijn (activiteit Bouw)

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt opge-
schort op verzoek met 120 dagen
Boterpolderlaan 11, 4941 ZL Raamsdonksveer, 
verzonden 29 mei 2019
Overkapping (activiteit Bouw)

De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt opge-
schort op verzoek met 14 dagen
Diepenbrockstraat 12, 4941 WN Raamsdonks-
veer, verzonden 5 juni 2019
Verbouwing woning (activiteit Bouw)
Tegen een besluit tot het verlengen van de be-
slistermijn is geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 6.3. Awb)

Melding activiteitenbesluit Milieubeheer
• 6-6-2019, starten van het bedrijf, Brasem 8b, 
4941 SE Raamsdonksveer
U kunt geen bezwaar of beroep indienen

Ontwerpbeschikking
Burgemeester Krijgsmangeerde 43, 4942 AV 
Raamsdonksveer
Weigering gebruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (activiteit brandveilig gebruik)

Inzage
U kunt de ontwerpbeschikking inzien in het ge-
meentehuis van donderdag 6 juni tot en met 
17 juli 2019. 

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder, bij 
voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen.

Overige bekendmakingen
Vaste commissie van advies voor bezwaar-
schriften
Op woensdag 19 juni 2019 om 19.00 uur houdt 
de bezwaarschriftencommissie een openbare 
zitting. De volgende zaken komen aan de orde:
• 19.00 uur: Twee bezwaren tegen het besluit 
van het college van B&W van 24 januari 2019. 
Er is besloten parkeerruimte te reserveren voor 
het opladen van elektrische voertuigen in de 
Leerthouwerstraat in Geertruidenberg.
• 19.30 uur: Het bezwaar tegen het besluit van 
het college van B&W van 14 januari 2019. Er is 
besloten om op grond van de subsidieverorde-
ning Welzijn gemeente Geertruidenberg 2009 
en de subsidieregeling Peuteropvang en voor-
schoolse gemeente Geertruidenberg 2018 een 
voorlopige subsidie toe te kennen voor voor-
schoolse educatie.
• 20.00 uur: Het bezwaar tegen het besluit van 
het college van B&W van 12 januari 2018. Er is 
besloten om een verzoek tot handhaving af te 
wijzen.

Incidentele festiviteit

Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3).
Het gaat om de volgende activiteiten:
• VV Raamsdonk, Lageweg 8 in Raamsdonk. De 
festiviteiten vinden plaats op 24 augustus 2019 
om 09.00 uur tot 19.00 uur

Gewijzigde exploitatievergunning met ter-
ras(artikel 2:28 APV)
Er is een gewijzigde exploitatievergunning met 
uitbreiding terras verleend voor de horeca-in-
richting Keizersdijk 48 in Raamsdonksveer (Boe-
laars Zalencentrum). Procedure 1 en 3 zijn van 
toepassing.

Gewijzigde drank- en horecavergunning met 
terras (artikel 3 Dranken horecawet)
Er is een gewijzigde drank- en horecavergun-
ning met uitbreiding terras verleend voor de 
horeca-inrichting Keizersdijk 48 in Raams-
donksveer (Boelaars Zalencentrum). Procedure 
1 en 3 zijn van toepassing.

Vervangingsbesluit bouwvergunningen
Het college van B&W heeft op 28 mei 2019 het 
besluit tot vervanging van het bouwarchief van 
de voormalige gemeenten Geertruidenberg 
1928 – 1996 en Raamsdonk 1940 – 1996 vastge-
steld. Hierbij worden de papieren exemplaren 
vervangen door digitale exemplaren.
Procedure 3 is 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 -24- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

WAT IS VOG-PLUS VOORDEELAlign ment Group de toegevoeg-
de waarde van een organisatie 
voor zijn/haar klanten te verbete-
ren, door een substantieel inhou-
delijke verbinding te maken met 
alle belangrijke stakeholders. In 
de uit te voeren core-scan is com-
municatie daarbij een belangrijk 
instrument. Met het maken van 
bijv. een ‘merkpaspoort’ beschrijf 
je alle essentiële zaken van het 
bedrijf (het DNA). Maar ook met 
storytelling kun je alle stakehol-
ders bereiken. Daarmee wordt  
een organisatie onlosmakelijk 
verbonden met zijn klanten/con-
sumenten, zijn medewerkers en 
zijn leveranciers. Het zorgt ervoor 
dat deze stakeholders jouw ambi-
ties en doelstellingen gaan omar-

men én met jou gaan realiseren. 

De klanten voelen dat je luistert 
en belonen dat met loyaliteit; dus 
een grotere klantwaarde en dus 
beter resultaat. Medewerkers we-
ten waar het bedrijf voor staat en 
zullen dat beter begrijpen en on-
dersteunen. 

“De Business Alignment Group 
helpt je graag bij het verbin-
den van de stakeholders. Daar 
waar nodig kunnen wij je advi-
seren, begeleiden of coachen. 
Kijk anders voor meer infor-
matie op mijn website, www. 
businessalignmentgroup.nl”, al-
dus Rom van Oers tot besluit. 


