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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

Kees Heesters startte als zelf-
standige op 1 mei 1938 als on-
deraannemer van betonstaal-
vlechtwerken. Toen de zonen 
Marcel, Cor en Henk in de jaren 
50 in dienst traden werd de be-
drijfsnaam Fa. C.J. Heesters en 
Zonen. In de jaren 70 groeide 
het bedrijf, met tal van spraak-
makende projecten, uit tot een 
allround bouwbedrijf. Na op de 
HTS te zijn afgestudeerd (stu-
dierichting Bouwtechnische Be-
drijfskunde) ging Peter Heesters, 
zoon van Henk, in 1990 werken 
bij het familiebedrijf. Op 1 ja-
nuari 1999 nam hij Bouwbe-
drijf Heesters over van zijn va-
der en ooms. In ruim 80 jaar is 
het bedrijf uitgegroeid tot een 
veelzijdige onderneming met 
projecten in de woning- en utili-
teitsbouw, onderhoud,  renova-
tie en betonwerken. Het bedrijf 
onderscheidt zich in de branche 
door flexibel te zijn, maatwerk 
te leveren en de klanten waar 
mogelijk te ‘ontzorgen’.  

Vertrouwensband
“Wat de klant vraagt kunnen 
wij maken”, stelt Peter Heesters. 
“Met onze groeiende groep vas-
te klanten, voor sommige wer-
ken we al meer dan 40 jaar, heb-
ben wij een vertrouwensband 
opgebouwd. We kunnen de 
klant ontzorgen vanaf het aller-
eerste plan tot en met de ople-
vering. Veel bouwbedrijven wer-
ken sinds de crisis met ZZP’ers, 
terwijl wij onze eigen koers zijn 
blijven varen met zoveel moge-
lijk, onze eigen vakmensen. Een 
vast aanspreekpunt en beken-
de gezichten, wordt door onze 
klanten zeer op prijs gesteld. 
Daarbij werken we vaak met een 
groep vaste onderaannemers, 
waarmee we goede ervaringen 
hebben.  Met elkaar komen we 
zo tot een optimaal product. 

Maatwerk
Op het gebied van woningen 
richten wij ons op klantgerich-
te woningbouw, zeg maar het 
maatwerk. Op het gebied van 

utiliteitsbouw doen we de meest 
uiteenlopende projecten, zoals 
opslag- en productiehallen, kan-
tines, sanitaire ruimtes,  laad- en 
loskuilen en fundaties. Bij het 
aan de Elftweg in Raamsdonks-
veer gevestigde bedrijf Breda-
best hebben we onlangs nog 
een deel van de bestaande op-
stallen gesloopt voor de nieuw-
bouw van een nieuw, hypermo-
dern gekoeld magazijn, inclusief 
laad- en loskuil en personeels-
ruime.  Verder verrichten we bij 
diverse regionale bedrijven de 
nodige onderhouds-, renovatie- 
en nieuwbouwprojecten. Ook 
doen we in onderaanneming 
voor collega aannemers en infra 
bedrijven, diverse betonwerken. 
Denk daarbij aan riool- of ber-
gingskelders, machinefundaties 
en kelders voor woningen. 

Projecten
In het ruim 
80-jarig bestaan 
van Bouwbe-
drijf Heesters 
zijn er in de re-

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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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.

ONDERNEMER IN BEELD
BOUWBEDRIJF HEESTERS STAAT 
VOOR VERTROUWEN, VEELZIJDIG-
HEID, FLEXIBILITEIT EN MAATWERK

gio tal van spraakmakende pro-
jecten te bewonderen die de 
veelzijdigheid van het bedrijf 
aantonen. In het verleden zijn 
diverse scholen gebouwd en in 
de beginjaren van industrieter-
rein Dombosch werden er meer-
dere bedrijfshallen met kanto-
ren gerealiseerd. Ook nu nog is 
gemeente Geertruidenberg met 
Dombosch een bedrijventerrein 
waar we diverse klanten hebben 
waar we uiteenlopende projec-
ten voor uitvoeren. Zoals eerder 
genoemd Bredabest, van de Lan-
de, Leeuwenburgh, Leen Bakker, 
Produlab Pharma, Ramefa en CSI. 
Uiteraard voeren we ook projec-

ten uit buiten Raamsdonksveer. 
Vorig jaar werd een uitbreiding 
van de magazijnen van De Kroes 
in Oosterhout opgeleverd. Ook 
voor Janus Vaten en Transport-
bedrijf Caron worden al sinds 
de jaren 70 diverse uiteenlopen-
de projecten uitgevoerd in ‘het 
Oosterhoutse’. Ook zijn er door 
ons onlangs 2 prachtige, unieke 
woningen gerealiseerd in het 
luxere segment, voorzien van 
geavanceerde technische instal-
laties. Momenteel wordt ook 
ons eigen bedrijfspand grondig 
gerenoveerd. Hiermee zijn we 
vanaf komend najaar weer hele-
maal klaar voor de toekomst!



Jezelf en je bedrijf blijven ontwik-
kelen: Als je het zelf niet had be-
dacht, wijst iemand anders je er 
wel op. De VOG Academy is in het 
leven geroepen om kennis te delen. 
Vanuit de Academy naar de onder-
nemers, maar ook zeker vanuit de 
ondernemers naar elkaar. 

Wetswijzigingen per 1 juli 2019 op 
een rij. 
Vanaf 1 juli 2019 veranderen ver-
schillende wetten en regels. Daar-
naast gingen afgelopen maanden 
diverse wetswijzigingen in. Een 
aantal wijzigingen volgt na 1 ja-
nuari 2020, en hierop kun je je nu 
al voorbereiden. De belangrijk-

ste wetswijzigingen voor starters, 
 ZZP’er en het MKB op een rij;
1. Meldingsplicht energiebespa-
ring voor 1 juli 2019
Heb jij het energieverbruik van je 
bedrijf goed in beeld? Als dit hoger 
is dan 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m3 aardgas, val je namelijk 
onder de informatie- en energiebe-
sparingsverplichting. Deze wetswij-
ziging ging op 27 februari 2019 in. 
En betekent voor jou dat je uiterlijk 
1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl 
moet rapporteren welke energie-
besparende maatregelen je neemt.

2. Aandelen aan toonder vanaf vol-
gend jaar op naam
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

21-6-2019 Bartoklaan 2C, 4941 WH Raams-
donksveer
Nieuwbouwwoning kavel 3 (activiteit Bouw + 
Inrit/Uitweg)
23-6-2019 Ir. de Voogtstraat 9, 4931 GA Geer-
truidenberg
Vernieuwing voorraam/kozijn (activiteit Bouw)
24-6-2019 Het Anker, Raamsdonksveer en Cen-
traleweg, Geertruidenberg
Plaatsen digitale borden
(activiteit Bouw)
24-6-2019 Lange Broekstraat 30, 4944 XJ 
Raamsdonk
Isoleren zij-achtergevels middels plaatsing 
voorzetmuren (activiteit Bouw)
25-6-2019 Koestraat 1, 4931 CP Geertruiden-
berg
Houten pui tegen voorgevel (activiteit Bouw)
25-6-2019 Noordenbos 27, 4931 VA Geertrui-
denberg
Aanleggen inrit (activiteit Inrit/uitweg)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
26-6-2019 Pijpershof, Geertruidenberg
Kap van 6 zilverlinden (activiteit Kap)
27-6-2019 Zandheuvel 6, 4941 KM Raams-
donksveer
Vervangen kozijn garage (activiteit Bouw)

Verleende milieuneutrale vergunning, regulie-
re procedure
26-6-2019 Maasdijk 3, Offshore Ruijtenberg 
B.V. , 4941 GB Raamsdonksveer
Het verhuren aan derden van één van de op 
het terrein aanwezige bedrijfsgebouwen, voor 
het uitoefenen van scheepsbouwgerelateerde 

activiteiten.

Op de hiervoor vermelde verleende vergun-
ning zijn procedure 4 en 5 van toepassing. Voor 
meer informatie kunt u een afspraak maken bij 
de Gemeentewinkel.

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunningen wordt ver-
lengd met 6 weken.

Parklaan 3, 4941 BA Raamsdonksveer, verzon-
den 25 juni 2019
Plaatsen van een luifelconstructie bij tankstati-
on (activiteit Bouw)
Wilhelminalaan 11, 4941 GJ Raamsdonksveer, 
verzonden 27 juni 2019
Verbouwen Olga ruimte Rabobank (activiteit 
Bouw)
Tegen een besluit tot het verlengen van de 
beslistermijn is in principe geen bezwaar of be-
roep mogelijk (artikel 6.3. Awb)

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het college heeft daarom 
besloten de persoonslijst van deze personen 
niet meer bij te houden (artikel 2.22 Wet Basis-
registratie Personen). De persoonslijst zal wor-
den opgeschort met als reden: verblijfplaats 
onbekend. Dit betekent dat hij/zij daardoor 
formeel niet meer in Nederland woont. Het be-
treft de volgende personen:
- Chabros, M., geboren op 2-9-1974 te Szczecin. 
Laatst bekende adres: Ir. de Voogtstraat 11 in 
Geertruidenberg. Uitgeschreven per 23-3-2019.
- Hogendorf, M.A., geboren 3-02-1980 te ’s-Gra-

venhage. Laatst bekende adres: Vondellaan 10 
in Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 18-4-
2019.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit 
kan op grond van de Algemene Wet Bestuurs-
recht. Vanaf de datum van deze publicatie 
heeft u zes weken de tijd om een bezwaar-
schrift te sturen.

Toeristenbelasting 2019 en watertoeris-
tenbelasting 2019
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 zijn de 
onderstaande verordeningen vastgesteld:
- de “Verordening toeristenbelasting 2019”;
- de “Verordening watertoeristenbelasting 
2019”.
De verordeningen gaan over de heffing van 
toeristenbelasting. Ze treden in werking vanaf 
de eerste dag na de bekendmaking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 juli 2019.

In de collegevergadering van 25 juni 2019 zijn 
de onderstaande uitvoeringsregelingen vastge-
steld:
- de “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 
Geertruidenberg 2019”;
- de “Uitvoeringsregeling watertoeristenbelas-
ting 2019”.
De verordeningen gaan over de heffing van 
toeristenbelasting en watertoeristenbelasting. 
Ze treden in werking vanaf de eerste dag na de 
bekendmaking. De datum van ingang van de 
heffing is 1 juli 2019.

Ontwerpbestemmingsplan
Periodieke Planherziening 2018 Geertruiden-
berg
Vanaf donderdag 4 juli 2019 ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Periodieke Planherziening 
2018 Geertruidenberg met IMRO-nummer 
NL.IMRO.0779.GBRVRDPerplanherz-ON01 ter 
inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto 
afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht).

Het bestemmingsplan bevat diverse locaties 
verspreid over de gehele gemeente om o.a. 
ommissies in de huidige bestemmingsplannen 
te herstellen, verleende vergunningen op te 
nemen en grondverkopen te verwerken. Daar-
naast zijn er vier initiatieven die in het plan zijn 
opgenomen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de bij-
behorende stukken en het eindverslag van de 
inspraakprocedure en het vooroverleg van don-
derdag 4 juli t/m woensdag 21 augustus 2019 
inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het 
ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende 
stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
of op onze gemeentelijke viewer 0779.ropubli-
ceer.nl.

In afwijking van de tekst in kolom 2 van de pro-
cedures kan tijdens bovengenoemde termijn 
iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan schriftelijk of mondeling naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u 
richten aan de gemeenteraad van de gemeente 
Geertruidenberg. 
Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of als u tijdens openingstijden de stuk-
ken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen 
met Erik Dekkers via 0162 579 593.

Ter inzage
De verordeningen en regelingen liggen de ko-
mende zes weken ter inzage bij de Gemeente-
winkel. U kunt ze ook inzien via zoek.officiele-
bekendmakingen. nl. U kunt op verzoek, tegen 
betaling van de kosten, een afschrift krijgen 
van de bovengenoemde besluiten. 

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 -27- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

WETSWIJZIGINGEN  
VOOR ONDERNEMERS

Werk je onder de rechtsvorm nv en 
heb je aandelen aan toonder uitge-
geven of zelf in bezit? Vanaf 2020 
moeten anonieme aandelen (aan 
toonder) van naamloze vennoot-
schappen op naam gesteld zijn. 
Heeft jouw nv deze aandelen, dan 
moet je de statuten laten aanpas-
sen bij de notaris. Hier heb je tot 31 
december 2019 de tijd voor.

3. Minimum jeugdloon per 1 juli 
2019 weer omhoog
Heb jij personeel in dienst? Dan stij-
gen je loonkosten misschien. Want 
voor 18-, 19-, en 20-jarigen gaat het 
vaste percentage van het wettelijk 
minimumloon verder omhoog. 
Voor 21-jarigen wordt dit 100%, 
zij hebben dan recht op een volle-
dig wettelijk minimumloon. Voor 
22-jarige werknemers was dit laat-
ste sinds 1 juli 2017 al het geval

4. Pomphouders moeten vaker E10 
benzine aanbieden
Heb je een tankstation? Dan moet 
je van de overheid vanaf 1 oktober 
2019 vaker E10 benzine aanbie-
den. E10 is benzine met een hoger 
percentage (bio)ethanol. Dit zorgt 
voor minder CO2-uitstoot waar-
door het minder milieuvervuilend 
is. Heb je 2 of meer tankinstallaties 
voor benzine in je tankstation? Dan 
moet minimaal de helft geschikt 
zijn voor E10.

5. APK-plicht snelle trekkers en 
tractorkenteken
Rijden jouw gemotoriseerde voer-
tuigen, zoals landbouw- en bos-
bouwtractoren, op de openbare 
weg en sneller dan 25 km per uur? 
Dan geldt per 1 oktober 2019 een 
kentekenplicht. Daarnaast wordt 
de APK-keuring verplicht voor trek-

kers die harder dan 40 km per uur 
kunnen.

Wil je de uitleg van de wetswijzi-
gingen lezen? Bezoek de website 
van de KVK. https://www.kvk.nl/
advies-en-informatie/wetten-en-re-
gels-voor-ondernemers/

Wil je weten welke partijen wij al-
lemaal kennen of heb jij kennis te 
delen? Laat het ons weten! 
Sabine van der Hulst 
Coördinator VOG Academie
academy@vog.nl
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