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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Jan Hoek - 

Op het Dongemond College 
vindt op zaterdag 5 oktober van 
11.00 tot 17.30 uur het GENiaal 
Tech Event plaats. De toegang is 
gratis. Hiermee wil de gemeente 
Geertruidenberg, als initiatief-
nemer, bij basisscholieren van 
de groepen 6 tot en met 8, de 
brugklassers van het voortge-
zet onderwijs én hun ouders, de 
bewustwording over duurzaam-
heid, techniek en onderwijs ver-
groten. 

Het evenement staat geheel in 
het teken van duurzaam wer-
ken, ondernemen, wonen, leren 
en leven. Ruim vijftig bedrijven 
presenteren zich. U kunt de be-
drijven vinden in de aula van 
het vmbo, het Technasium en de 
grote tent op het schoolplein. 

Het GENiaal Tech OntdekLab
De gemeente Geertruidenberg 
heeft Jill van Oers van Flow Sup-
port en Ron Broeders van Broe-
ders Office Support gevraagd 
het GENiaal Tech Event te orga-
niseren en te begeleiden. Een be-
langrijk onderdeel van het event 
is het GENiaal Tech  OntdekLab 
voor basisschoolleerlingen van 
de groepen 6 tot en met 8. 

Jill van Oers: “De scholieren 
gaan aan de slag met verrassen-
de proefjes en interessante on-
derzoekjes, waarbij alle ‘zeven 
werelden van duurzaamheid 
en techniek’ aan bod komen. 
In het OntdekLab kunnen de 
scholieren bijvoorbeeld de wer-
king van elektriciteit ontdekken, 
zonnecollectoren en -panelen 
bekijken, een stad van de toe-
komst bouwen, 3D-objecten be-
kijken via Augmented Reality 
en VR-bril én bijvoorbeeld zelf 
aan de slag gaan met het kwe-
ken van voedsel. Hierbij maken 
ze gebruik van een unieke ver-
ticale High-tech kweekstation. 
Verder kunnen ze een eigen app 

maken en meespelen met het 
RWE-Energie Transitiespel”. 

Ron Broeders vult aan: “Ook 
komt er een rijsimulator. Hier-
mee kunnen de jongeren een 
circuit afleggen en met een VR-
Bril bekijken hoe het werkt aan 
boord van een schip”. Ook is de 
Brandweer aanwezig, kunnen ze 
klussen in een duurzame tuin en 
leren over biodiversiteit. 

De oorsprong van GENiaal
GENiaal is in 2018 ontstaan uit 
een initiatief van de VOG (Ver-
enigde Ondernemers Geertrui-
denberg) en de gemeente. Het 
doel is om samen te werken 

aan een duurzame toekomst in 
de gemeente Geertruidenberg. 
Vorig jaar organiseerden we 
in oktober in het Dongemond 
college een groots opgezette 
Duurzaamheidsmarkt. Het eve-
nement verdient een vervolg. 

Kennismaken met duurzaamheid 
en techniek
Met dit evenement willen de ge-
meenten en de VOG kinderen 
en jongeren enthousiasmeren 
om voor de techniek te kiezen. 
Techniek is namelijk hartstikke 
leuk! En tegelijkertijd hopen we 
dat de bedrijven op deze manier 
in de toekomst aan gemotiveerd 
personeel kunnen komen. Jill 

van Oers en Ron Broeders zeg-
gen tot besluit: “Het is belang-
rijk om vanaf de basisschool de 
nieuwsgierigheid van kinderen 
te triggeren. Als we genoeg 
slimme technici willen voor de 
banen van morgen, moeten we 
kinderen al vroeg interesseren 
en inspireren voor een baan in 
de techniek. Daarom is het be-
langrijk dat ook de ouders aan-
wezig zijn op het GENiaal Tech 
Event. Zo kunnen ook zij zien 
wat voor mogelijkheden er alle-
maal zijn.

Voor meer informatie check de 
website: www.geniaal.nu.
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Ontdek de 7 werelden van Techniek
In het GENiaal OntdekLab is er voor iedereen wel iets te ontdekken, 
te bouwen en te experimenteren. Daarmee laten wij zien hoe 
breed duurzaamheid en techniek is en hoe diep het in onze 
samenleving en het onderwijs is geworteld. 

GENiaal OntdekLab tijdens het Geniaal Tech Event
Het GENiaal OntdekLab organiseren wij nu op het 
 Dongemond College voor kinderen van groep 6, 
7 en 8 van de basisscholen en de brugklassers 1 
en 2. De bezoekende kinderen kunnen aan 
de slag gaan met verrassende proefjes en 
interessante onderzoekjes op het gebied 
van techniek en duurzaamheid. 

Kom op zaterdag 5 oktober a.s. 
samen met je ouders naar het 
Dongemond College, doe 
mee in de 7 werelden van 
Techniek en ontdek 
hoe leuk dit kan 
zijn!

instagram.com/geniaal.nu/

fb.me/geniaal.nu/

De toekomst van onze voedselverbouwing.

Bouw je eigen app.

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 ie-
mand anders je er wel op. 
De VOG Academy is in het 
leven geroepen om kennis 
te delen. We delen kennis 
vanuit de Academy met on-
dernemers, maar er wordt 
ook onderling kennis ge-
deeld. 

Wellicht heb je onderne-
mers weleens horen zeggen 
dat ze een vordering tussen 
de duizend en drieduizend 
euro hebben waar een bui-
tenrechtelijk incassotraject 
geen effect op heeft gehad. 
De prijzen van advocaten 
voor een kantonprocedure 
staat niet in verhouding tot 
het bedrag van de vorde-
ring en daarom boeken ze 
de vorderingen vaak af, dit 
is dan goedkoper dan een 
procedure starten.

Een partij die vaak wordt 
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

23-8-2019 renovatie bunkers betoncentrale, 
Centraleweg 6 Geertruidenberg
In tegenstelling tot de publicatie van week 35 
heeft de aanvrager de aanvraag voor een om-
gevingsvergunning op 23 augustus 2019 (activi-
teit bouw, OLO-nummer 4471043) ingetrokken.

Ontvangen aanvraag
27-8-2019 Baksweer nabij huisnummer 46 en 
47, 4941 LB Raamsdonksveer
Kap es en eik (activiteit Kap).
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen
29-8-2019 Heereplein 15, 4941 DD Raams-
donksveer
Inpandige uitbreiding horecaonderneming 
“Taart” (activiteit RO).
Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de Ge-
meentewinkel.

Sloopmeldingen
22-8-2019 Zalmweg 20, 4941 VX Raamsdonks-
veer
Sloop bedrijfspand (activiteit Sloop).

26-8-2019 Oeverkruid 5, 4941 VZ Raamsdonks-
veer
Sloop vloer (activiteit Sloop).

Verlengen beslistermijn
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt verlengd 
met 6 weken:
Van der Waalstraat 2, 4931 ER Geertruiden-
berg, verzonden 22 augustus 2019
Renovatie zwembad (activiteit Bouw + Sloop).

Kerklaan 18, 4941 TV Raamsdonksveer, verzon-
den op 22-8-2019
Renovatie zwembad (activiteit Bouw).

Oeverkruid 3, 4941 VV Raamsdonksveer, ver-
zonden op 28 augustus 2019
Afwijken bestemmingsplan (activiteit RO).

Tegen een besluit tot verlengen van de beslis-
termijn is 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:
- Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, 4941 
GG Raamsdonksveer. De festiviteit vindt plaats 
op 7 september 2019 vanaf 20.00 tot 01.30 uur.
- To Daze, Markt 3, 4931 BR Geertruidenberg. 
De festiviteiten vinden plaats op 29 september 
2019 van 12.00 tot 19.00 uur.
- Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, 4941 
GG Raamsdonksveer. De festiviteit vindt plaats 
op 8 november 2019 vanaf 20.00 tot 01.30 uur.

Ontwerpbesluit
Emmastraat 15-17, 4941 AX Raamsdonksveer
Uitbreiding kinderdagverblijf (activiteit RO + 
melding brandveilig gebruik). 
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van woens-
dag 4 september t/m 16 oktober 2019 ter inza-
ge in het gemeentehuis.
Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder, bij 
voorkeur schriftelijk, een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen.

Verkeersbesluit
Het college heeft het volgende verkeersbesluit 
genomen:
Verkeersbesluit instellen parkeerverbod paral-
lelwegen Parklaan in Raamsdonksveer
Het college stelt parkeerverbod in ter hoogte 
van Parklaan 30 tot en met 36 en ter hoogte 
van Parklaan 38 tot en met 44.
Procedure 3 en 5 zijn van toepassing. U kunt 
het verkeersbesluiten en bijbehorende stukken 
inzien via zoek.offi cielebekendmakingen.nl en  
tot en met 17 oktober in de Gemeentewinkel.

Vaststelling gewijzigd subsidieprogramma So-
ciaal Domein
Het college van B&W maakt bekend dat zij op 
27 augustus 2019 heeft besloten het subsidie-
programma sociaal domein 2018-2024 aan te 
passen. De wijziging heeft betrekking op het 
beoordelingskader voor nieuwe aanvragen 
voor een waarderingssubsidie. De te verlenen 
subsidiebedragen voor ‘algemene, eenmalige 
of eenmaal per jaar te organiseren, activiteiten’ 
zijn verruimd. Bepalend voor het te verlenen 
bedrag is het schaalniveau (organisatieniveau 
en bezoekersdoelgroep) van de activiteit. Voor 
meer informatie hierover of eventuele inzage 
kunt u contact opnemen via 140162.

Drankverstrekking tijdens Veerse Dag
Op 13 en 14 september 2019 vindt het evene-
ment Veerse Dag plaats. De horecaondernemers 

die een terras exploiteren gelegen binnen, dan 
wel direct grenzend aan het evenementenge-
bied, mogen op vrijdag 13 september 2019 van-
af 18.00 uur tot zaterdag 14 september 2019 
03.00 uur en op zaterdag 14 september 2019 
vanaf 10.00 uur tot zondag 15 september 2019 
03.00 uur geen drank verstrekken in ‘normaal’ 
glas en/of blik. Drank mag uitsluitend in plastic 
bekers of veiligheidsglas worden aangeboden. 
Na beëindiging van het evenement dienen 
de betreffende horecaondernemers zich in te 
spannen om afbouw van het evenement zo op-
timaal mogelijk te laten verlopen. Dit houdt in 
dat de ondernemers die toestemming hebben 
het terras tijdens het evenement te vergroten, 
de omvang van het terras zo spoedig moge-
lijk terugbrengen tot regulier gebruik. Verder 
dient er medewerking te worden verleend aan 
het schoonmaken van het evenemententerrein.

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 -36-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

ONTDEK ALLES OVER DUURZAAMHEID EN 
TECHNIEK TIJDENS HET GENIAAL TECH EVENT 

Bouw je eigen app.

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.

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 ie-
mand anders je er wel op. 
De VOG Academy is in het 
leven geroepen om kennis 
te delen. We delen kennis 
vanuit de Academy met on-
dernemers, maar er wordt 
ook onderling kennis ge-
deeld. 

Wellicht heb je onderne-
mers weleens horen zeggen 
dat ze een vordering tussen 
de duizend en drieduizend 
euro hebben waar een bui-
tenrechtelijk incassotraject 
geen effect op heeft gehad. 
De prijzen van advocaten 
voor een kantonprocedure 
staat niet in verhouding tot 
het bedrag van de vorde-
ring en daarom boeken ze 
de vorderingen vaak af, dit 
is dan goedkoper dan een 
procedure starten.

Een partij die vaak wordt 

ingezet bij dit soort proble-
men is de rechtsbijstands-
verzekeraar. Een rechtsbij-
standsverzekeraar hebben 
beperkte tijd beschikbaar 
voor een dossier. Het is slim 
om de voorwaarden van 
een rechtsbijstandsverzeke-
raar goed te bekijken. Vaak 
is daarin opgenomen dat 
zij als verzekeraar mogen 
schikken met de tegenpar-
tij zonder overleg met jou 
als opdrachtgever. Dit le-
vert dan vaak niet de beste 
resultaten op, tevens kun je 
een voorschotnota ontvan-
gen voor de reeds gemaak-
te kosten.

Een andere partij die kan 
ondersteunen bij het innen 
van een factuur is een incas-
sobureau. Sommige incas-
sobureaus werken met de 
mogelijkheid om alleen te 
betalen voor de stappen die 
daadwerkelijk gezet zijn tot 
het moment dat de factuur 
betaald is en dus niet voor 
een geheel traject. Op deze 

manier 
geniet je professionele on-
dersteuning en laat je geen 
geld liggen.

In principe komen alle fac-
turen waarvan de beta-
lingstermijn is verstreken 
in aanmerking voor een 
buitenrechtelijk incassotra-
ject. Wanneer uw klant niet 
overgaat tot betaling heeft 
u volgens de wet recht op 
een wettelijke rente. Scha-
kel op tijd voor de grootste 
slagingskans om uw factuur 
alsnog betaald te krijgen. 

Dit artikel is tot stand geko-
men in samenwerking met 
Rob Pijnenburg – Interpay-
ment.

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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