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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

Stichting Onderwijs & Techniek 
Geertruidenberg (OTG) organi-
seert, in samenwerking met do-
centen, een aantal activiteiten 
om leerlingen (basis- en voortge-
zet onderwijs) en hun ouders op 
een aansprekende manier te la-
ten kennismaken met techniek, 
technische onderwijs en techni-
sche beroepen. Een van die acti-
viteiten zijn bedrijfsbezoeken in 
de gemeente Geertruidenberg. 
Met leerlingen van groep 7 en 8 
in het basisonderwijs, hun ouders 

en docenten worden technische 
bedrijven bezocht; voor de klas-
sen 1 en 2 van het voortgezet on-
derwijs worden passende projec-
ten gezocht. Jan van Lith, een van 
de coördinatoren van de stichting 
zegt daarover: “Onlangs zijn er 
door leerlingen van groep 7/8 
van de basisscholen acht bedrij-
ven bezocht. Gezien de reacties 
van leerlingen en bedrijven kun-
nen we terugkijken op geslaagde 
bezoeken. De kinderen werden 
rondgeleid door de bedrijven, er 
is geklust en ze kregen informa-
tie over de mogelijkheden die er 

zijn op het gebied van techniek. 
De positieve reacties zijn voor de 
OTG een stimulans om de samen-
werking tussen bedrijven, scholen 
en overheid verder uit te bouwen. 
De betrokkenheid van deze par-
tijen is voor ons van groot belang 
bij het organiseren van de diver-
se projecten. Daarom willen we 
graag een goede relatie houden 
met de deelnemende bedrijven, 
om samen te laten zien dat tech-
niek en alles wat met techniek te 
maken heeft, geweldig mooi is en 
ook toekomst biedt.”

Inmiddels hebben al zo’n 30 
VOG-leden (lees: bedrijven) aan-
gegeven dat de ze bereid zijn 
leerlingen van basisscholen en 
voortgezet te ontvangen. Lynn 
van basisschool De Vuurvlinder uit 
Geertruidenberg bracht op 14 juni 
met groep 7 een bezoek aan Hol-
matro, producent van industriële 
gereedschappen. Zij vertelt daar-
over: “(…) Nadat onze begeleider 
Joost van Eijk van Holmatro zich 
had voorgesteld gingen we proef-
jes doen met water. Zo konden we 
zien hoe hydrauliek werkt. Nadat 
we speciale werkschoenen en een 
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VOG AGENDA
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.

ONDERWIJS & TECHNIEK GEERTRUIDENBERG
BEDRIJFSBEZOEKEN SCHOLIEREN 
BRENGT TECHNIEK DICHTERBIJ

oranje vest hadden aangetrok-
ken, begon de rondleiding. Me-
neer Joost liet zien hoe alles ge-
maakt wordt en hoe het eruit ziet 
als het product klaar is. Ik vond 
het superleuk en echt een aanra-
der voor scholen.” Ook de leraren 
van de basisscholen zijn enthou-
siast over de bedrijfsbezoeken. 
Zo zegt Chantal de Bont namens 
basisschool De Vonder: “Onze 

leerkrachten hebben aangegeven 
dat het erg leuk en interessant 
was voor de leerlingen. Het aan 
de Meerval in Raamsdonksveer 
gevestigde bedrijf Folietechniek 
had duidelijk veel moeite in het 
bezoek gestoken en er werd met 
veel passie over hun bedrijf ver-
telt. Een andere groep bracht een 
bezoek aan Praxis, waar de leer-
lingen eveneens op een ontspan-
nen manier een duidelijke uitleg 
kregen over techniek.” Dat ook 
het bedrijfsleven enthousiast is 
blijkt uit de woorden van Henk 
Meeuwissen van CSi industries. “Ik 
vind het een mooi initiatief waar-
in de drie O’s, Onderwijs, Onder-
nemers, Overheid, samenwerken 
om techniek vast te klinken aan 
het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs.” Meeuwissen vormt 
samen met Jan van Lith, Angeli-
que van der Pluijm, Anton van de 
Kieboom van VDK Bouwmanage-
ment & Bouwkundige Diensten 
en Nicole de Kort, beleidsmede-
werker Economische Zaken van 
de gemeente Geertruidenberg de 
werkgroep van de OTG. Hun uit-
eindelijke doel is op lange termijn 
te kunnen beschikken over vol-
doende gekwalificeerde technici 
in de regio.     



Rijkswaterstaat heeft een nieuw 
online platform en interactie-
ve tracékaart ontwikkeld. Op de 
website www.a27houtenhooipol-
der.nl vindt u alle informatie over 
de verbreding van de snelweg 
A27 tussen Houten en knooppunt 
Hooipolder. Zo is op de website 
allerlei nieuws, de planning en 
nadere informatie over belangrij-
ke thema’s als geluid, natuur en 
luchtkwaliteit te vinden.

Interactieve tracékaart verbre-
ding A27
Het online platform bevat ook 
een interactieve tracékaart. Deze 
kaart brengt het hele projectge-
bied van de snelweg A27 in beeld 
inclusief de situatie voor en de 
situatie na de aanpassing van de 
snelweg. Ook zijn op de kaart alle 
maatregelen te zien die Rijkswa-
terstaat neemt om de geluidshin-

der te verminderen. Zo is voor 
individuele woningen te zien wat 
de huidige en toekomstige ge-
luidsbelasting is.

Goed informeren over verbreding 
A27
Omgevingsmanager Erna Cee-
len is blij met het nieuwe onli-
ne platform en de interactieve 
tracékaart. ‘Ik hecht veel belang 
aan het goed informeren van de 
omgeving over het project A27 
Houten – Hooipolder. De wegver-
breding heeft immers veel impact 
op omwonenden, bedrijven, an-
dere organisaties en weggebrui-
kers. Dankzij het online platform 
kunnen mensen wanneer het hen 
uitkomt informatie opzoeken 
over wat de verbreding van de 
A27 tussen Houten en knooppunt 
Hooipolder voor hen persoonlijk 
betekent.’

Interactieve kaart project A27
Ceelen geeft een voorbeeld. ‘Via 
de interactieve tracékaart kunnen 
mensen door het invoeren van 
hun adresgegevens direct inzoo-
men op hun persoonlijke situatie. 
En door middel van de ongeveer 

40 360-graden-inzoompunten krij-
gen bezoekers een goed beeld van 
wat er allemaal bij de verbreding 
van de A27 komt kijken.’ Ceelen 
roemt ook de interactieve moge-
lijkheden van het platform. ‘Als 
we straks beginnen met de werk-

zaamheden, kunnen we omwo-
nenden en andere belanghebben-
den snel actuele informatie geven 
over de werkzaamheden. We leve-
ren met het online platform dan 
ook een belangrijke bijdrage aan 
informatievoorziening op maat.’
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

14-6-2019 De Roef 13, 4941 RD Raamsdonks-
veer
Plaatsen dakkapel (activiteit Bouw)

14-6-2019 Ruisvoorn 2, 4941 SB Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw bedrijfspand Freshfilter (activiteit 
Reclame + Bouw)

18-6-2019 Brouwerijstraat 14, 4942 VN Raams-
donksveer
Aanleg zwembad in achtertuin (activiteit Bouw)

20-6-2019 Scheepswerflaan, Raamsdonksveer
Nieuwbouw woning (activiteit Inrit/Uitweg + 
Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
13-6-2019 Wilhelminalaan naast Antonetta-
hoeve 1 , Raamsdonksveer
Kap boom Acasia (activiteit Kap)

19-6-2019 Markt, Geertruidenberg
Plaatsen kiosk t.b.v. zomertoer Geertruiden-
berg (activiteit Bouw + RO)

20-6-2019 Rijvoortshoef 115, 4941 VD Raams-
donksveer
Plaatsen carport (activiteit Bouw)

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

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt op ver-
zoek opgeschort met 103 dagen
Wilhelminaplein, Geertruidenberg, verzonden 
19 juni 2019
Bouwen van een kasteelmuur (activiteit Bouw)

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

Evenementenvergunningen
Verleend
Er zijn vergunningen verleend voor:
Zomertoer Geertruidenberg (zondagmiddagen 
live muziek)
Datum: 23 en 30 juni, 14 en 21 juli, 4, 11, 18 en 
25 augustus 2019 
Tijd: 14.00 – 18.00 uur
Locatie: Markt (driehoek voor Elfhuizen) in 
Geertruidenberg
Organisatie: gemeente Geertruidenberg

De vergunning is verzonden op 19 juni 2019.

Dollemansdagen 2019
Tijd: 5 juli 2019 van 17.00 tot 6 juli 2019, 01.00 
uur; 6 juli 2019 van 09.30 tot 7 juli 2018, 01.00 
uur; 7 juli 2019 van 09.30 tot 22.30 uur.
Locatie: op het weiland aan de Kerklaan 1 in 
Raamsdonk.
Organisatie: Stichting Dollemansdagen
De vergunning is verzonden op 14 juni 2019.

Victoria Run (een familieloop van 9 km met div. 
hindernissen)
Datum en tijd: 24 augustus 2019 tussen 09.00 
en 18.00 uur
Locatie: door diverse weilanden en sloten in 
Raamsdonk
De vergunning is verzonden op 14 juni 2019.

Procedure 3 is van toepassing.

Incidentele festiviteiten
Er zijn kennisgeving incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteiten:
- Grand Café Het Heerehuys, Heereplein 1 b, 
Raamsdonksveer.
De festiviteiten vinden plaats op 30 juni, 1 en 2 
juli 2019 van 18.00 tot 00.00 uur.
- Café Linq, Hoofdstraat 12 , Raamsdonksveer.
De festiviteiten vinden plaats op 30 juni, 1 juli 
en 2 juli 2019 van 12.00 tot 01.30 uur
- Sporthal Parkzicht, Parklaan 1, Raamsdonks-
veer.
De festiviteit vindt plaats op 2 juli 2019 van 
22.00 uur tot 00.00 uur
- Smaakwater, Kartuizerstraat 12, Raamsdonks-
veer. De festiviteiten vinden plaats op 28 juni 
2019 van 20.00 tot 01.30 uur en 13 juli 2019 van 
20.00 tot 01.30 uur.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit oversteekplaats Boterpolder-
laan in Raamsdonksveer

Het college besloot om de oversteekplaats ter 
hoogte van Boterpolderlaan 52 te verplaatsen 
naar de Boterpolderlaan 56 in Raamsdonksveer.

Procedure 3 en 5 zijn van toepassing.
U kunt het verkeersbesluit en bijbehorende 
stukken inzien tot en met 2 augustus in de Ge-
meentewinkel en via zoek.officielebekendma-
kingen.nl.

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 -26- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

NIEUW ONLINE PLATFORM EN INTERACTIEVE KAART  
A27 HOUTEN – HOOIPOLDER


