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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

De Stichting Onderwijs & Tech-
niek Geertruidenberg (OTG) 
zorgt met ondernemers, over-
heid en onderwijs voor paskla-
re projecten die ervoor moeten 
zorgen dat leerlingen interesse 
in techniek krijgen en daar later 
hun beroep van willen maken. 

Angelique van der Pluijm is zo’n 
2½ jaar nauw betrokken bij de 
OTG, waarbij het haar missie is 
om op een concrete, praktische 
en haalbare  manier leerlingen 
te enthousiasmeren voor tech-
niek en hen te helpen in hun 
ontwikkeling. “Om ervoor te 
zorgen dat er op langere termijn 
voldoende en gekwalifi ceerde 
technici zijn, is dat echt nodig”, 
stelt Angelique. “Er zit verras-
send veel techniek in kunst en 
daarom heb ik een kunstproject 
voor basisscholieren ontwikkeld. 
Een grote groep jongens vindt 
las-, ICT- of constructiewerk 
vaak best interessant, maar veel 
meisjes niet. Daarom hebben we 

voor basisscholieren een nieuwe 
aanvliegroute richting techniek 
gekozen, namelijk kunst. Samen 
met regionale kunstenaars en 
docenten werken de leerlingen 
aan een kunstproject, waarbij 

creativiteit én techniek een be-
langrijke rol spelen.”

Kunstproject
In de maand mei vond het kunst-
project van Stichting OTG plaats 

op zeven basisscho-
len in de gemeente. 
Ruim 260 leerlingen 

VOG AGENDA
1 augustus 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 EN TECHNIEK GEERTRUIDENBERG
KUNSTENAARS ENTHOUSIASMEREN 
BASISSCHOLIEREN VOOR EEN 
BEROEP IN DE TECHNIEK

namen hieraan deel. Angelique 
vertelt over een aantal  onder-
werpen: “Met kunstenaar Floris 
Hovers werd door leerlingen van 
De Biekorf een stad gebouwd 
met kosteloos materiaal. Leer-
lingen van dezelfde basisschool 
maakten onder leiding van Sa-
bine van Kemenade 3d-kubus-
sen van stroken karton; van die 
kubussen maakten ze als groep 
één kunstwerk. In feite een pro-
ject waarbij creativiteit, tech-
nisch verbinden en stevigheid 
een belangrijke rol spelen. Met 
Rianne Vreeling en Pleun Reimus 
werden door leerlingen van De 
Ruif sieraden gemaakt van spek-
steen, terwijl Cees  Achten ging 
etsen met leerlingen van De  
Vuurvlinder. Op De Wilsdonck 
werkte ik samen met Annie van 
der Pluijm aan een mozaïek-pro-

ject met wandtegels die de scho-
lieren eerst zelf kapot mochten 
slaan. Een leerlinge kwam na af-
loop naar ons toe en zei: ‘Dank-
jewel dat ik dit mocht doen…’ 
Het was een project waarbij 
naast het genoemde sloopwerk 
ook passen, meten, lijmen en 
verbinden aan bod kwam. De 
kinderen genoten unaniem van 
de projecten en leerden op een 
ontspannen manier het nodige 
over techniek. 

De kunstenaars hebben belange-
loos meegedaan; niet alleen om-
dat ze de combinatie kunst-tech-
niek mooi vinden, maar ook 
omdat ze deze initiatieven een 
warm hart toedragen. Zonder 
hen was dit project niet mogelijk 
geweest.”



Jezelf en je bedrijf blijven ontwikkelen, je 
realiseert je vast wel hoe belangrijk dat is. 
Want als je het zelf niet al had bedacht 
dan wijst iemand anders je er wel op. De 
VOG Academy is in het leven geroepen om 
kennis te delen. We delen kennis vanuit de 
Academy met ondernemers, maar er wordt 
ook onderling kennis gedeeld, zo ook van-
daag:

Een offerte als samenvatting
Een offerte is een aanbod dat je doet aan 
een potentiële klant. Maar wat maakt nou 
dat de ene offerte wel geaccepteerd wordt 
en de andere niet? En waarom is bij het 
ene bedrijf de conversie op offertes hoger 
dan bij het andere?

Waar het allemaal begint
Het mogelijk binnenhalen van een op-
dracht begint al bij de vraag van een po-
tentiële klant naar jouw product of dienst. 
Ken jij de ‘magische 72 uur’ regel al? Uit 
onderzoek blijkt dat de meeste offertes 
die geaccepteerd worden binnen maxi-
maal 72 uur na aanvraag van de offerte 
toegestuurd worden aan de klant.

Een offerte heeft een hogere slagingskans 
als hij persoonlijk en overzichtelijk is. De 
kunst is daarnaast om een offerte te zien 
als een samenvatting van hetgeen je al be-
sproken hebt!

Om ervoor te zorgen dat je een offerte 
kunt zien als samenvatting is het zaak om 
tijdens het gesprek met je potentiële klant 
goed door te vragen naar de wensen van 

deze klant. Laat zien dat je zijn of haar be-
hoeften begrijpt en dat jij deze behoeften 
kunt bevredigen.

Als je tijdens het maken van een offerte 
niet zeker meer weet wat de wensen op 
een bepaald vlak waren, schroom dan niet 
om naar je potentiële klant te bellen voor 
aanvullende informatie. Zie dit als een ge-
legenheid om opnieuw een goede indruk 
te maken!

Nog een aantal tips:
• Refereer in de offerte of begeleidende 

mail/brief naar het eerdere contact wat 
jullie hebben gehad.

• Zorg dat je bedrijfslogo duidelijk zicht-
baar is.

• Heb je speciale betalingsvoorwaarden? 
Ben daar meteen duidelijk over. Trans-
parantie wordt altijd gewaardeerd.

• Sluit je offerte af met een persoonlijke 
boodschap die de klant tot actie aan-
zet.

Wil je weten welke partijen wij allemaal 
kennen of heb jij kennis te delen? Laat het 
ons weten! 

Sabine van der Hulst 
Coördinator 
VOG Academie
academy@vog.nl

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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ONDERWIJS 
EN TECHNIEK: 
KUNSTENAARS 
ENTHOUSIAS-
MEREN BASIS-
SCHOLIEREN

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

VOG ACADEMY:
OFFERTE ALS 
SAMENVATTING

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

1-7-2019 Kerklaan 18, 4941 TV Raamsdonksveer
Renovatie zwembad De Ganzewiel (activiteit 
Bouw)
3-7-2019 Commandeurstraat 18, 4931 CL Geer-
truidenberg
Woonvoorziening met begeleiding (activiteit 
RO)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
28-5-2019 Koestraat 40, 4931 CS Geertruiden-
berg
Bouwen berging (activiteit Bouw + Monument)

29-5-2019 Keizersdijk 48, 4941 GG Raams-
donksveer
Pop up terras en overkapping achterzijde, van 
rechtswege verleend (activiteit RO)

2-7-2019 Bartoklaan 2a, 4941 WH Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw woning (activiteit Bouw + Inrit/
Uitweg)

Op de hiervoor vermelde verleende vergun-
ning is procedure 3 van toepassing. Voor meer 
informatie kunt u een afspraak maken bij de 
Gemeentewinkel.

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt op ver-
zoek opgeschort met 6 weken.
Nabij Zalmweg 2a, Raamsdonksveer, verzon-
den 19 juni 2019 
Bouwen zendmast voor data centrum (activiteit 
Bouw)

Landonk 6, Raamsdonksveer, verzonden 3 juli 
2019
Uitbreiding woning (activiteit Bouw)

De afhandelingstermijn van de onderstaande 
aangevraagde omgevingsvergunning wordt op 
verzoek met 90 dagen verlengd.

Noordenbos 59, 4931 VA Geertruidenberg, ver-
zonden 3 juli 2019
Bouw houten schuur (activiteit Bouw + RO)

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

Maatwerkvoorschrift
Activiteitenbesluit
4-7-2019 Karperweg 32, Raamsdonksveer 
(ASW B.V.)
Maatwerkvoorschriften t.b.v. geluidgrenswaar-
den

4-7-2019 Brasem 12, Raamsdonksveer (Eldeko 
Verhuur B.V.)
Maatwerkvoorschriften t.b.v. geluidgrenswaar-
den

4-7-2019 Brasem 8b, Raamsdonksveer (Vira Me-
taal B.V.)
Maatwerkvoorschriften t.b.v. geluidgrenswaar-
den

De beschikking ligt ter inzage van donderdag 
11 juli tot en met woensdag 21 augustus 2019. 
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing. Voor meer 
informatie kunt u een afspraak maken bij de 
Gemeentewinkel.

Incidentele festiviteiten
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- Handbalvereniging HMC Raamsdonksveer, 
Kloosterweg 2, Raamsdonksveer.
De festiviteit vindt plaats op 21 september 2019 
vanaf 19.00 tot en met 00.00 uur.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit individuele gehandicaptenpar-
keerplaats Boucquetstraat 11, Geertruidenberg
Het college besloot om een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wij-
zen in de Boucquetstraat 11, Geertruidenberg.

Verkeersbesluit individuele gehandicaptenpar-
keerplaats Molenstraat 2, Geertruidenberg
Het college besloot om een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wij-
zen in de Molenstraat 2, Geertruidenberg.

Procedure 3 en 5 zijn van toepassing. U kunt 
de verkeersbesluiten en bijbehorende stukken 
inzien via zoek.officielebekendmakingen.nl en 
vanaf 10 juli zes weken in de Gemeentewinkel.

Vaststelling bestemmingsplan Heereland fase 
IV
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 het 
bestemmingsplan Heereland fase IV met IM-
RO-nummer NL.IMRO.0779.RVBPHeereland-
VS01 vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke orde-

ning). Het plan heeft betrekking op de ontwik-
keling van 57 woningen in fase IV van het pro-
ject Heereland in Raamsdonksveer. Het gebied 
wordt grofweg begrensd door de Boterpolder-
laan, Paulus Potterstraat, Mondriaanstraat en 
rivier de Donge. Op 2 mei 2017 zijn overeen-
komstig artikel 110a van de Wet geluidhinder 
(Wgh) voor het plan hogere waarden vastge-
steld. Dit als gevolg van het wegverkeerslawaai 
van de Boterpolderlaan in Raamsdonksveer.

Inzage
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit, beschikking hogere waarde 
Wet geluidhinder, en de bijbehorende stukken 
van donderdag 11 juli 2019 tot en met woens-
dag 21 augustus 2019 inzien in de Gemeente-
winkel. Ook kunt u het bestemmingsplan en 
bijbehorende stukken inzien op via www.ruim-
telijkeplannen.nl of https://0779.ropubliceer.nl.

Beroep
Als u uw zienswijze over het ontwerpbestem-
mingsplan, beschikking hogere waarde Wet ge-
luidhinder, 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 11 juli 2019 
tot en met 21 augustus 2019 beroep instellen. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan: De
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA in ‘s-Gravenha-
ge. Het instellen van beroep schort de werking 
van het bestemmingsplan niet op. Degene die 
beroep instelt kan een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 22 
augustus 2019, tenzij voor deze datum een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
In dat geval wordt de inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan “Partiële herzie-
ning bestemmingsplan Buitengebied – Engelse 
Wal 3 Plattelandswoning”
De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 het 
bestemmingsplan “Partiële herziening bestem-
mingsplan Buitengebied – Engelse Wal 3 Plat-
telandswoning”, NL.IMRO.0779.RDBPengelse-
wal3- vs01 vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening). Het plan maakt het mogelijk dat 
derden in de bedrijfswoning mogen wonen, 
zonder dat zij aan het agrarische bedrijf op 
diezelfde locatie verbonden zijn. Doordat de 
woning volgens het bestemmingsplan een plat-
telandswoning is, hoeven de bedrijfsgebouwen 
geen rekening te houden met de aanwezigheid 
van een burgerwoning.

Inzage
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken 
van donderdag 11 juli tot en met woensdag 21 
augustus 2019 inzien in de Gemeentewinkel. 
Ook kunt u het bestemmingsplan en bijbeho-

rende stukken inzien via https://ropubliceer.nl 
of www.ruimtelijkeplannen.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 12 
juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 
2019 beroep instellen. Het beroepschrift moet 
worden gericht aan: De Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA in ‘s-Gravenhage. Het instellen van be-
roep schort de werking van het bestemmings-
plan niet op. Degene die beroep instelt kan een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak.

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrij-
dag 23 augustus 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.

Ontwerpbeschikking 
Ontgrondingenvergunning “Plas Caron Raams-
donksveer” van Gedeputeerde Staten van 
Noord Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heb-
ben van K3Delta B.V. een aanvraag om een ver-
gunning op grond van de Ontgrondingenwet 
ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op 
het project Herinrichting Plas Caron, gelegen 
op de percelen kadastraal bekend, gemeente 
Raamsdonksveer, sectie D, nummers 563, 566 
en 609. Kenmerk: HZ_ONG-2019-922.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met 
de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 juli tot 
en met 13 augustus ter inzage in het gemeen-
tehuis. Vanaf het moment dat de stukken ter 
inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking 
ook inzien via www.brabant.nl/loket/ bekend-
makingen (zoeken op de term ‘ontgronding’).

Zienswijzen
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbe-
schikking, kunt u een schriftelijke of monde-
linge zienswijze naar voren brengen. Dat kan 
vanaf 2 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019. 
U kunt de zienswijze richten aan: Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA 
Eindhoven, Telefoon 040-369 0369. 

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.

OFFERTE ALS SAMENVATTING

ACADEMY

Één tentoonstelling
“Het was de bedoeling alle kunstwerken 
als één tentoonstelling te presenteren. 
Dat is dit jaar niet gelukt, waardoor de 
projecten nu op de deelnemende scho-
len te zien zijn. Bezig zijn met kunst op 
school en leren werken met je handen 
is vaak een ernstig ondergewaardeer-
de ‘tak van sport’. Gelukkig krijgen de 
technische beroepen tegenwoordig ein-
delijk de waardering die ze verdienen, 

terwijl ouders wat meer  gechargeerd 
denken over een VMBO-opleiding. Dat 
is een prettige constatering, want er zijn 
nog steeds te weinig leerlingen die kie-
zen voor een technische MBO-opleiding. 
Daarom blijven we met de OTG projecten 
organiseren voor basis- en voortgezet 
onderwijs en hopen we dat we de leer-
lingen enthousiasmeren voor een beroep 
in de techniek.” 


