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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

In 1920 begon A. Martens in 
Oosterhout met een kopersla-
gerij annex loodgietersbedrijf. 
In 1973 benaderde Döhler het 
familiebedrijf, inmiddels A. Mar-
tens en Zonen, met de vraag 
of zij een geautomatiseerd sys-
teem konden maken om vaten 
met vruchtensapconcentraat 
leeg te maken. Het eerste ont-
wikkelde en gebouwde drum 
handling systeem werd een suc-
ces en opende deuren naar de 
internationale voedingsindus-
trie. In 1986 besloot de familie 
zich volledig te concentreren op 
de  machinebouw. In 2003 werd 
de naam gewijzigd in Fluidor 
Equipment b.v.  Twee jaar eerder 
had men De Roestvaststaal Ap-
paratenfabriek ook wel bekend 
als RAF overgenomen.  RAF werd 
RVSA en is gespecialiseerd in RVS 
tank- en apparatenbouw en is 
nu volledig geïntegreerd in het 
eigen bedrijf. Fluidor Equipment 

levert inmiddels aan bedrijven in 
75 landen, waaronder Coca Cola, 
Nestlé, Danone, Heinz en Unile-
ver. In het aan de Ramgatseweg 
in Raamsdonksveer gevestigde 
bedrijf zijn zo’n 20 verschillende 
systemen ontworpen, die stuk 
voor stuk klant-specifiek worden 
gebouwd. De systemen voor het 
hanteren, ontdooien en legen 
van uiteenlopende vaten en in-
termediate bulk containers (IB-
C’s) worden toegepast voor het 
verwerken  van voedingsproduc-
ten als diepgevroren vruchten-
sappen, concentraten, honing, 
tomatenpuree, ijs, soepen en 
zuivelproducten. 

Wereldwijd maatwerk
“De drum handling systemen van 
Fluidor Equipment bewerkstelli-
gen een optimale efficiëntie bij 
minimale inzet van personeel. 
Wij leveren altijd maatwerk, iets 
waarmee we ons onderscheiden 
op de internationale markt.” Dat 
stelt Erik Stasse, directeur van 

het machine-
bouwbedri j f . 
Met een team 
van 50 mede-
werkers wor-
den de drum 
en IBC hand-
ling systemen 
in eigen huis 
o n t w i k k e l d , 
gebouwd, ge-
test en door de 
eigen vakmen-
sen geplaatst 
in de gehele 
wereld. Stasse zegt verder: “Wij 
mogen wereldwijd alle grote 
bedrijven die werkzaam zijn in 
de voedingsindustrie tot onze 
klanten rekenen. Het bedrijf is 
ooit begonnen in een tijd dat 
er niet gesproken werd over 
milieu- en energiebesparing of 
watermanagement, terwijl er te-
genwoordig veel bewuster met 
de producten wordt omgegaan. 
Die verandering in denken vond 
ook steeds plaats bij de ont-

wikkeling van 
onze machi-
nes. Een mooi 
voorbeeld van 
zo’n ontwik-
keling is de 
Fluivac. De he-
dendaagse in-
dustriële voe-
dingsindustrie 
vraagt om vei-
lige, betrouw-
bare, gebruiks-
v r i e n d e l i j k e 
en duurzame 
systemen die 
tevens snel en 
goed te rei-
nigen zijn en 
met een mini-
maal product-
verlies. Het re-

sultaat van het eerste half jaar 
bij een ijsfabriek toonde dat 
dankzij de Fluivac er 3500 kuub 
minder water was gebruikt dan 
voorheen gangbaar was en dat 
er meer dan 100 ton product-
mengsel was teruggewonnen. 
Mede dankzij dit systeem zit 
onze orderportefeuille tot 2021 
vol.” De toekomst ziet er dan 
ook goed uit voor Fluidor Equip-
ment. Het Veerse bedrijf is op 
zoek naar goede mechatroni-
ca-monteurs, zowel schoolverla-
ters als ervaren vakmensen. Het 
bedrijf zorgt voor een interne 
opleiding. Er is nauwelijks ver-
loop onder het personeel. Dat 
is niet verbazingwekkend, want 
omdat er enkel maatwerk wordt 
geproduceerd is het bijzonder 
afwisselend werk. De medewer-
kers krijgen een deel van een 
project en zijn daar van A tot Z 
bij betrokken. Voor meer infor-
matie neem gerust contact met 
de  verkoopafdeling van Fluidor 
of met Erik Stasse.

Innovatieve oplossingen
Aanvankelijk richtte Fluid-
or Equipment zich voorname-
lijk op de ontwikkeling van 
systemen voor vruchtensap-
pen en tomatenketchup. Het 

spraakmakende succes op de we-
reldmarkt ontging ook andere 
spelers in de voedingsmiddelen-
industrie niet. Erik Stasse ver-
volgt: “Tegenwoordig hebben 
we onze machines en installaties 
die kleverige producten als ho-
ning verwerken en zelfs de zui-
velindustrie, soepfabrikanten en 
eieren verwerkende bedrijven 
mogen we tot onze klanten re-
kenen. Met de ontwikkeling van 
de Fluivac zijn we zo’n vijftien 
jaar mee bezig geweest. Vanuit 
onze basis combineren we be-
paalde technieken om voedsel-
verspilling te voorkomen en het 
reinigen van installaties niet al-
leen te vergemakkelijken, maar 
ook het waterverbruik enorm te 
verminderen. Kortom: we zijn 
voortdurend bezig met het op-
lossen van procesproblemen bij 
onze klanten. Volgend jaar be-
staan we honderd jaar; dat vie-
ren we met gepaste aandacht 
voor onze klanten, het personeel 
en onze leveranciers. Die heb-
ben er mede voor gezorgd dat 
Fluidor Equipement een leiden-
de positie op de wereldmarkt 
inneemt.” Meer informatie over 
producten en diensten vindt u op  
www.fluidor.com.  

Je kunt er tegenwoordig 
prijzen mee winnen. Maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen. Men verstaat 
hieronder zodanig onder-
nemen dat de aandacht 
voor het milieu, het soci-
aal-ethische aspect en de 
winst gebalanceerd is en af-
gestemd is op de verwach-
tingen van de stakeholders 
(belanghebbenden) van de 
onderneming. Engelstalige 
termen voor MVO zijn Cor-
porate (Social) Responsibi-
lity (CSR) en Sustainability. 
(bron:www.mvocheck.nl)

Maar hoe doe je dat nou, 
maatschappelijk verant-
woord ondernemen? Er 
zijn zes gebieden waarop 
je maatschappelijk verant-
woord kunt ondernemen: 
producten en diensten, 

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
FLUIDOR EQUIPMENT: 
WERELDMARKTLEIDER IN 
DRUM HANDLING EN PRODUCT 
RECOVERY SYSTEMEN

Erik Stasse van Fluidor Equipment bij een van hun systemen.

FLUIDOR EQUIPMENT B.V.
Fluid, Drum & 
Containerhandling

Fluidor  Equipment  is 
een dynamisch bedrijf. 
Vanuit een modern en 
goed geoutilleerd pand 
te Raamsdonksveer 
ontwikkelt, produceert en 
verkoopt zij fluid, drum 
en container handling 
systemen.

Door een innovatieve, 
klantgerichte benadering 
heeft  Fluidor  Equipment 
met haar hoogwaardige 
apparaten wereldwijd 
een toonaangevende 
positie verworven in de 
voedingsmiddelenindustrie,
met name in de 
vruchtensappenindustrie.

Ben je enthousiast na het 
lezen van deze vacature 
en is deze baan je op 
het lijf geschreven,  dan 
ontvangen wij graag je 
sollicitatie met uitgebreid 
cv.  binnen 14 dagen na 
het verschijnen van deze 
advertentie.

Fluidor Equipment BV
t.a.v. dhr. E. Stasse,
Ramgatseweg 25
4941 VN  
RAAMSDONKSVEER

e-mail:
e.stasse@fluidor.com 

website: 
www.fluidor.com

Wegens enorme vraag naar onze producten zouden wij 
graag in contact komen met kandidaten voor invulling van 
de volgende functie:

Industrieel Monteur 
(Montage intern/extern en Service)  

Tot de werkzaamheden behoren: 
• Mechanische Montage van nieuwe machines. 
• Aansluiten/plaatsen van pneumatiek componenten.
• Aansluiten van kabels, sensoren en overige 

componenten.
• Het oplossen van storingen, modificeren en repareren 

van Fluidor installaties. 
• Uitvoeren van inspecties en preventief onderhoud aan 

Fluidor installaties. 
• In samenspraak met klant en engineeringsafdeling 

verbeteringen doorvoeren aan Fluidor Installaties. 
 
Van de kandidaat wordt verwacht:
• Opleiding MBO of gelijksoortig. 
• Representatief en communicatief vaardig.
• Analytisch denkvermogen.
• In staat om zowel zelfstandig als in team verband te 

functioneren. 
• Flexibele en pro actieve instelling, stress bestendig. 
• Bereidheid tot reizen.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Beheersing Nederlands en Engels in woord en geschrift.
• Rijbewijs B/(E)

Geboden wordt:
• Goede honorering en gunstige arbeidsvoorwaarden. 
• Een fulltime functie.
• Werken in een enthousiast team.
• Grote variatie van werkzaamheden.
• Gedegen interne opleiding.
• Mogelijkheid tot volgen van cursussen.
• Werken in een dynamische en vooruitstrevende team 

met ruimte voor eigen initiatief



VOG AGENDA
12 september 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.

Je kunt er tegenwoordig 
prijzen mee winnen. Maat-
schappelijk verantwoord 
ondernemen. Men verstaat 
hieronder zodanig onder-
nemen dat de aandacht 
voor het milieu, het soci-
aal-ethische aspect en de 
winst gebalanceerd is en af-
gestemd is op de verwach-
tingen van de stakeholders 
(belanghebbenden) van de 
onderneming. Engelstalige 
termen voor MVO zijn Cor-
porate (Social) Responsibi-
lity (CSR) en Sustainability. 
(bron:www.mvocheck.nl)

Maar hoe doe je dat nou, 
maatschappelijk verant-
woord ondernemen? Er 
zijn zes gebieden waarop 
je maatschappelijk verant-
woord kunt ondernemen: 
producten en diensten, 

productieproces, milieu, 
medewerkers, leveranciers 
en locatie. Om je een beeld 
te geven wat er allemaal 
in mogelijk is binnen deze 
gebieden hierbij een aantal 
voorbeelden:

• Duurzaam inkopen van 
energie en grondstoffen

• Het aanbrengen van 
zonnepanelen

• Scheiden van afval
• Integreren van mensen 

met kwetsbare positie 
ten opzichte van de ar-
beidsmarkt

• Oog hebben voor de ar-
beidscondities bij leve-
ranciers in derdewereld-
landen.

• Recyclen 
• Kies voor duurzame en 

kwalitatief hoogwaar-
dige producten (zodat 

deze minder snel ver-
vangen hoeven te wor-
den)

Natuurlijk hoef je niet en-
kel maatschappelijk ver-
antwoord te ondernemen 
voor de certifi cering of een 
prijs. De verantwoordelijk-
heid voor een bijdrage aan 
een duurzame maatschap-
pij ligt altijd bij jezelf, op 
welke manier je ook bij-
draagt. Wellicht kom je er 
nu achter dat je al het een 
en ander doet in het kader 
van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. We 
hopen dat we je wellicht op 
het idee hebben gebracht 
om hier nog een stapje ex-
tra in te zetten. Tip: Vraag 
eens hoe een collega-on-
dernemer dit aanpakt!
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NIEUWS 
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

VOG ACADEMY:
MVO

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

10-08-2019 Baksweer 233, 4941 LL Raams-
donksveer
Kap eik (activiteit Kap)

12-08-2019 Heereplein 15, 4941 DD Raams-
donksveer
Inpandige uitbreiding horecaonderneming 
‘Taart’ (activiteit RO)

13-08-2019 Willem van Oranjestraat 67, 4931 
NJ Geertruidenberg
Plaatsen rolluiken (activiteit Bouw)

13-08-2019 Ramgatseweg 19, 4941 VN Raams-
donksveer
Plaatsen reclamezuil (activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

14-08-2019 Scheepswerfl aan, perceel H7599, 
Raamsdonksveer
Bouw woning (activiteit Bouw + RO)

14-08-2019 Julianalaan 152, 4941 JG Raams-
donksveer
Bouw woning ((activiteit Bouw + RO)

14-08-2019 Landonk 6, 4941 BM Raamsdonks-

veer
Uitbreiden woning (activiteit Bouw + RO)

Op de hiervoor vermelde verleende vergun-
ning is procedure 3 van toepassing. Voor meer 
informatie kunt u een afspraak maken bij de 
Gemeentewinkel.
Verlengen beslistermijn
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt verlengd 
met 6 weken
Noordenbos 27, 4931 VA Geertruidenberg
Realiseren inrit/uitweg (activiteit Inrit/uitweg). 

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Verleende vergunningen
Er is een vergunning verleend voor de onder-
staande evenementen:
Intocht Sinterklaas in Raamsdonk, 17 novem-
ber 2019
Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur
Locatie/Route: centrum Raamsdonk/Oude 
Melkhaven, Stationstraat, Kerkstraat, Kerkplein
(Ontmoetingscentrum)
Wegafsluiting: (gedeeltelijk) van enkele stra-
ten.
Organisatie: Sint Nicolaas Stichting Raamsdonk
De vergunning is verzonden op 9 augustus 
2019.

Procedure 3 is van toepassing.

Sponsorloop XieOe, 27 september 2019
Tijd: van 15.00 uur tot 18.00 uur 
Locatie: op het grasveld in de Kerklaan in 
Raamsdonk. De vergunning is verzonden op 6 
augustus 2019.

Op de bovenstaande vergunningen is procedu-
re 3 van toepassing.

Overige offi ciële bekendmakingen
Vaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9 
Raamsdonk
Vanaf donderdag 13 augustus 2019 ligt het 
vastgestelde wijzigingsplan ‘Bergenstraat 9 
Raamsdonk’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.
RDBPWbergenstraat9-vs01 ter inzage (art. 3.8 
Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Alge-
mene wet bestuursrecht). Het wijzigingsplan 
gaat over het wijzigen van de agrarische be-
stemming naar wonen voor het perceel aan de 
Bergenstraat 9 in Raamsdonk.

Communicatie
U kunt het vastgestelde
wijzigingsplan en de bijbehorende stukken van 
donderdag 13 augustus t/m woensdag 2 okto-
ber 2019 inzien in de Gemeentewinkel. Ook 
kunt u het plan en bijbehorende stukken inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl of op onze ge-
meentelijke viewer https://0779.ropubliceer.nl. 

Beroep
Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzi-
gingsplan, op tijd aan het college heeft ken-
baar gemaakt of als u als belanghebbende kunt 
aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent 
geweest uw zienswijze bij het college kenbaar 
te maken, kunt u van 22 augustus 2019 tot en 
met 2 oktober 2019 beroep instellen. Het be-
roepschrift moet worden gericht aan: De Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Het instellen van beroep schort de werking van 
het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep 

instelt kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak. Het wijzigingsplan treedt 
in werking op 3 oktober 2019, tenzij voor deze 
datum een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend. In dat geval wordt de inwerking-
treding van het wijzigingsplan opgeschort tot-
dat op het verzoek is beslist.

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 -34-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

VOG ACADEMY

HIP AND HAPPENING: 
MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD EN DUUR-
ZAAM ONDERNEMEN 

ACADEMY

VOG INFOZUILEN

Je kent ze inmiddels wel, de 
VOG-informatiezuilen aan de 
Wilhelminalaan en Maasdijk 
in Raamsdonksveer. Een van 
de initiatieven van de VOG om 
betaalbaar adverteren op digitale 
schermen in onze gemeente mogelijk te maken. In-
middels 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

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


