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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

Via vrienden die naar Le Marche 
in Italië zijn geëmigreerd kwam 
Erna Knook steeds meer in con-
tact met Italiaanse delicatessen 
én de wijnen uit die streek. Al 
snel werd ze gegrepen door het 
‘wijnvirus’ en ging ze zich meer 
en meer verdiepen in de wijnwe-
reld. 

Relatiegeschenken
Ze volgde met succes een op-
leiding tot vinoloog aan de 
Wijn academie, waardoor ze als 
Register Vinoloog iedereen uit-
gebreid kan informeren over 
wijn in zijn vele aspecten. Zo’n 
tien jaar geleden richtte zij haar 
bedrijf ViniVisie op en impor-
teert zij mooie wijnen uit Italië 
en dan met name uit de wijn-
streken Le Marche, Toscane en 
Campania; later volgden ook 
kwaliteitswijnen uit de rest van 
de wereld. Naast de import van 
wijnen verzorgt Erna Knook met 
ViniVisie themagerichte wijn-
proeverijen en -educatie op lo-
catie. Bovendien levert ze rela-
tiegeschenken voor o.a. jubilea 

en kerst- en eindejaarpakketten. 
De levering van kwaliteitswij-
nen in combinatie met de goe-
de adviezen zorgden voor een 
constant groeiende groep vaste 
klanten: van bedrijfsleven tot 
particulieren en in de horeca van 
cafés tot en met de betere res-
taurants in Noordwest-Brabant 
en Zeeland. De klanten trekken 
allemaal dezelfde conclusie: 
Erna Knook heeft kijk op wijn.

Import
Haar eigen import van wijnen 
neemt Erna Knook zeer serieus 
en met regelmaat bezoekt zij 
wijnhuizen en -beurzen in het 
buitenland. “Enerzijds doe ik dat 
om mijn wijnkennis up-to-date 
te houden en anderzijds om ken-
nis te maken met de wijnboeren. 
Daardoor kan ik tijdens proeve-
rijen mijn ervaringen delen met 
mijn klanten, potentiële klanten 
of particuliere groepen over het 
wijnland, de streek, het terroir, 
de wijnboer, de werkwijze en de 
druivenrassen die hij gebruikt en 
de wijnen die hij maakt. Het ge-
nieten van wijn wordt groter als 
je er meer van weet. Naast Ita-

lië hebben we wijn-
gaarden bezocht in 
onder meer Frank-
rijk, Spanje, Duits-
land en in Zuid-Afri-
ka. Een aantal van 
de wijnen uit de zo-
genaamde nieuwe 
wereldlanden im-
porteer ik in nauwe 
samenwerking met 
co l l ega -onderne -
mer Hans Lippens; 
met hem organiseer 
ik ook wijnreizen 
naar onder andere 
Zuid-Afrika en wijn-
streken en -landen 
in Europa.”

Maatwerk
“Uit welk land de wijn ook komt, 
elke wijn heeft de aandacht no-
dig die het verdient”, stelt Erna 
Knook. “Liever een goed glas 
wijn met aandacht gekozen, dan 
één van mindere kwaliteit waar-
van je achteloos een fl es leeg-
drinkt.” Het zijn dan ook louter 
kwaliteitswijnen die ViniVisie 
levert of tijdens een proeverijen 
op tafel komen. Erna zegt over 

de mogelijkheden: “Ik organi-
seer de themagerichte, educa-
tieve proeverijen, bijvoorbeeld 
wijn-spijscombinaties, seizoen-
wijnen of een bepaald land, 
op locatie voor minimaal acht 
personen en geheel volgens de 
wensen van de klant. Het kan als 
bedrijfsborrel of als onderdeel 
van een bedrijfsfeest, voor ho-
recaondernemers die een wijn-

kaart willen samenstellen, maar 
ook bij mensen thuis; in alle ge-
vallen lever ik maatwerk. Mijn 
eerste echt serieuze proeverij die 
ik organiseerde, was overigens 
voor zo’n honderd VOG-leden.” 
Wie Erna spreekt over ViniVisie 
proeft de passie die zij heeft 
voor wijn. Dan weet je ook dat 
de kwaliteit gegarandeerd is. 

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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ONDERNEMER IN BEELD
VINOLOOG ERNA KNOOK VAN 
VINIVISIE HEEFT ‘KIJK OP WIJN’

22 augustus 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

5 oktober 2019 
 GENiaal: duurzaamheid, techniek & onderwijs
 Dongemond College, Raamsdonksveer

13 november 2019 09:00 - 11:00 uur
 VOG Academy – Kennis sessie : 

Achter de schermen van een bewakingsfirma. 
 Raeda Coaching, Bliek 15, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

Erna Knook van Vinivisie met een selectie van haar kwaliteitswijnen

Je kent ze inmiddels wel, de 
VOG-informatiezuilen aan de 
Wilhelminalaan en Maasdijk in 
Raamsdonksveer. Een van de ini-
tiatieven van de VOG om betaal-
baar adverteren op digitale schermen 
in onze gemeente mogelijk te maken. Inmiddels 
wordt er door vele ondernemers dankbaar gebruik 
van gemaakt. 

Maar ook hiermee gaan we weer een stapje ver-
der. Nu is het mogelijk om je advertentie tegen een 
scherp tarief cross-mediaal in te zetten. De adver-
tentie die op een of meer ledschermen actief is kan 
tegen een kleine meerprijs offl ine op deze plek in 
de Langstraat geplaatst worden. 

Dus geen gedoe met het opnieuw aanleveren of 
ontwerpen van een advertentie, maar de afbeel-
ding die je al hebt één-op-één doorplaatsen voor 
een nog groter bereik en meer exposure. Er zijn 
slechts 9 plekken beschikbaar, dus reageer snel en 
profi teer van deze unieke advertentiemogelijk-
heid. 

Wil je meer weten over de kosten en de mogelijk-
heden? Stuur dan een mail naar adverteren@vog.nl 
of bel John Gaasbeek, 06 - 516 222 55.

EXCLUSIEF 
VOOR 

VOG-LEDEN



Jezelf en je bedrijf 
blijven ontwikke-
len: Als je het zelf 

niet had bedacht, wijst iemand an-
ders je er wel op. De VOG Academy 
is in het leven geroepen om kennis 
te delen. Vanuit de Academy naar 
de ondernemers, maar ook zeker 
vanuit de ondernemers naar elkaar. 

Nederlanders worden gezien als 
ondernemende mensen en Neder-
land kent dan ook veel startups. 
Maar liefst 30% van de starten-
de ondernemers stopt echter ook 
weer binnen een jaar (bron:KvK). 
Wanneer je ondernemer bent en 
ondernemer wilt blijven zijn de 
volgende kwaliteiten nuttig om te 
ontwikkelen (of reeds te hebben):

1. Verkopen. 
Geen verkoop, geen omzet. Of 
je nou een product of een dienst 
hebt, het is handig als je dit pro-
duct of deze dienst ook daadwer-
kelijk kunt verkopen. Veel onder-
nemers hebben het idee dat je voor 
sales, oftewel verkoop, hard en/of 
enorm zakelijk moet zijn, niets is 
minder waar. Jezelf blijven tijdens 
het verkopen wordt door menig 
salestrainer als een belangrijke 
kwaliteit onderschreven. Natuurlijk 
zijn de juiste tips en tricks voor het 
bespelen en bevragen van je klant 
wel belangrijk.

2. Rekenen. 
Maar weinig ondernemers doen 
hun administratie voor de lol. Daar-
om besteden veel ondernemers 
hun administratie uit. Maar of je de 

gehele administratie nu uitbesteed 
of alles in eigen hand houdt: het is 
handig om te weten wat je globale 
inkomsten en uitgaven zijn. 

3. Ontwikkelen. 
Houd je poot niet stijf en heb niet 
alleen oog voor je eigen ideeën. 
Houd je oren en ogen open. Klan-
ten komen soms met opmerkingen 
die jij in kunt zetten om meer uit je 
bedrijf te halen.

4. Hulp vragen. 
Ondernemen hoef je niet alleen 
te doen. Ben niet bang om hulp 
te vragen aan mede-ondernemers, 
denk er wel goed over na aan wie 
je advies vraagt. Zoveel mensen, 
zoveel meningen en zoveel ver-
schillende adviezen.

5. Jezelf leren kennen. 
Jezelf leren kennen door te inves-
teren in jezelf, dat doet iedereen 
op een andere manier. De een door 
hard te werken, de ander door het 
nemen van rust of het opdoen van 
kennis. Zorg voor balans in je on-
derneming, balans is de sleutel tot 
succes!

6. Zie successen. 
Zie successen en vier ze als het even 
kan: vier niet alleen de grote suc-
cessen, maar vergeet ook zeker de 
kleinere successen niet!

7. Durf zichtbaar te zijn. 
Dit betekent niet dat je jezelf al-
tijd als haantje de voorste hoeft te 
gedragen. Maar ben trots! Vertel 
mensen wie je bent en wat je doet. 
Leer op een effi ciënte manier te 

netwerken zodat je enthousiasme 
omgezet kan worden in opdrach-
ten. 

Of je nu een startende- of verder 
gevorderde ondernemer bent. 
Deze skills kunnen je helpen als 
ondernemer. Heb jij ze nog niet al-
lemaal onder de knie? Er zijn veel 
ondernemers die jou het één en 
ander bij kunnen brengen op deze 
gebieden. 

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

Sinds begin van dit jaar plaatst de 
VOG wekelijks een dubbele infor-
matiepagina. We informeren on-
dernemers en geïnteresseerden 
zowel online met de VOG nieuws-
brief en onze website vogweb.nl, 
als offl ine in het best gelezen lo-
kale weekblad. We plaatsen kwa-
litatieve redactionele verhalen 
en algemene informatie voor de 
ondernemers. Vanaf nu ontvan-
gen, naast alle bewoners van de 
gemeente Geertruidenberg, ook 
alle ondernemers op Dombosch 
wekelijks de Langstraat, boorde-
vol nieuws en achtergronden uit 
en over de gemeente waarin jij 
onderneemt.

Door deze samenwerking heb jij 
als lid van de VOG ook het voor-
deel van de gezamenlijke inkoop 
en kan je voor een scherp tarief 
profi teren van een exclusieve 

advertorial. In de rubriek ‘On-
dernemer in beeld’ worden loka-
le ondernemers in de spotlights 
geplaatst en heb je de mogelijk-
heid om  jouw bedrijf onder de 
aandacht te brengen. Dat kan 
naar aanleiding van een speciale 
gebeurtenis zijn, een nieuwe pro-
duct, verhuizing of zoveel-jarig 
bestaan, maar ook een algemeen 
verhaal over wat jullie doen en te 
bieden hebben is mogelijk. 

Je krijgt een artikel van ongeveer 
500 woorden met daarbij een 
leuke foto. Onze correspondent 
neemt een interview af en maakt 
een foto voor plaatsing bij het ar-
tikel. Van jou vragen we dan een  
full-colour advertentie in het for-
maat 290x220mm (liggend), die 
bij het artikel geplaatst kan wor-
den. Inmiddels gingen een hoop 
ondernemers je voor, zoals bij-

voorbeeld deze week Erna Knook 
van ViniVisie. 

Wil je ook een keer ondernemer 
in beeld zijn en meer weten over 
de mogelijkheden en de kosten? 
Stuur dan een mail naar adverte-
ren@vog.nl of bel John Gaasbeek, 
06-516 222 55.

En ben je (nog) geen lid van de 
VOG? Voor slechts 150 euro per 
jaar profi teer je van alle voordelen 
van het VOGplus-lidmaatschap, 
zoals gratis vacatures plaatsen op 
vogweb.nl, voordelig adverteren 
op de digitale informatieborden, 
uitgebreide profi elpagina van 
jouw bedrijf op vogweb.nl en nog 
veel meer. Kijk voor meer infor-
matie op vogweb.nl/vogplus/.
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KWALITEITEN

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

3-8-2019 Keizersdijk 64 en 66, 4941 GG Raams-
donksveer
Samenvoegen Keizersdijk 64 & 66, overkapping 
achterzijde, plaatsen carport en overkapping 
(activiteit Bouw + Monument + Sloop)

6-8-2019 Willem van Oranjestraat 46, 4931 NJ 
Geertruidenberg
Zonnepanelen plaatsen (activiteit Bouw)

6-8-2019 de Lannoystraat 1, 4931 EN Geertrui-
denberg
Plaatsen schutting hoekwoning (activiteit 
Bouw)

7-8-2019 Venestraat 12, 4931 BP Geertruiden-
berg
Vervangen handelsreclame (activiteit Bouw)

7-8-2019 Lindonklaan 15, 4942 BH Raams-
donksveer
Wijzigen dakkapel (activiteit Bouw)

7-8-2019 Keizersdijk 10B, 4941 GE Raamsdonks-
veer
Vestigen schoonheidssalon (activiteit RO)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
1-8-2019 Karel V laan 30, 4931 HD Geertruiden-
berg
Plaatsen dakkapel (activiteit Bouw)

2-8-2019 Haven 114, 4941 DJ Raamsdonksveer
Sloop woning (activiteit Sloop)

5-8-2019 Ringelberchstraat 2, 4931 XL Geertrui-
denberg
Vestigen hondentrimsalon in schuur (activiteit 
RO)

6-8-2019 Bartoklaan 2C, 4941 WH Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw woning (activiteit Bouw + Inrit/
Uitweg)

6-8-2019 Parklaan 3, 4941 BA Raamsdonksveer
Luifel tankstation (activiteit Bouw)

9-8-2019 Wim Boonsstraat, Raamsdonk
Bouw woning (activiteit Bouw)
Op de hiervoor vermelde verleende vergunning 
is procedure 3 van toepassing.

Voor meer informatie kunt u een afspraak ma-
ken bij de Gemeentewinkel. 

Verlengen beslistermijn
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt verlengd 
met 6 weken.
Julianalaan 152, 4941 JG Raamsdonksveer, ver-
zonden 17 juli 2019
Nieuwbouw woning (activiteit Inrit/uitweg + 
Bouw + RO)
Brandestraat 30, 4931 AW Geertruidenberg, 
verzonden 17 juli 2019
Wijziging inpandig gebruik van de kelder van 
het pand (activiteit RO)
Wim Boonsstraat, Raamsdonk, verzonden 25 
juli 2019
Bouwen woning (activiteit Bouw)

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt met 90 

dagen opgeschort
Het Anker, Raamsdonksveer en Centraleweg, 
Geertruidenberg, verzonden 8 augustus 2019
Plaatsing van 2 digitale borden (activiteit Bouw 
+ RO)
Tegen een besluit tot verlengen van de beslis-
termijn is in principe geen bezwaar of beroep 
mogelijk (artikel 6.3. Awb)

Incidentele festiviteiten
Er zijn kennisgevingen incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteiten:
- Café Linq, Hoofdstraat 12, Raamsdonksveer.
De festiviteit vindt plaats op 17 augustus 2019 
van 22.00 tot 00.00 uur
- De Stek, Kerklaan 19, 4941 TW Raamsdonks-
veer. 
De festiviteiten vinden plaats op 29 augustus 
2019 vanaf 19.00 tot 01.00 uur en 27 september 
2019 vanaf 19.00 tot 01.30 uur

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
personen niet meer woont 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 Ba-
sisregistratie Personen). We schorten de per-
soonslijst op met als reden: verblijfplaats on-
bekend. Dit betekent dat zij formeel niet meer 
in Nederland wonen. Het gaat om de volgende 
personen:
- Van den Bemt, Michael PJM, geboren op 13 
maart 1992. Laatst bekende adres: Spoordijk 23 
in Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 21 juni 
2019.
- Anker, Maarten, geboren op 23 juni 1981.
Laatst bekende adres: Koningstraat 64 in 
Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 11 juli 
2019.
- Verwijs, Roland AJ, geboren op 20 november 
1967. Laatst bekende adres: Lutteldonk 9 in 
Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 4 juli 2019.

Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
hebt vanaf de datum van deze publicatie zes 
weken de tijd om een bezwaarschrift te sturen.

Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 21 augustus 2019 om 19.00 uur 
houdt de bezwaarschriftencommissie een 
openbare zitting. Aan de orde komen de vol-
gende zaken:
- 19.00 uur: Het bezwaar tegen het wegslepen 
van een auto vanaf locatie Oosterhoutseweg 1 
4941 WX Raamsdonksveer.
- 19:30 uur: Het bezwaar tegen het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders 
van 24 april 2019. Er is besloten maatwerkvoor-
schriften op grond van artikel 2.11 lid 2 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer op te leggen.

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 griffi erecht 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 griffi erecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -33-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

ONDERNEMERSKWALITEITEN

WIL JIJ OOK EEN KEER ‘ONDERNEMER IN BEELD’ ZIJN? 

ACADEMY

Erna Knook van Vinivisie met een selectie van haar kwaliteitswijnen


