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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

- door Ron Broeders - 

De naam GENiaal is ooit bedacht 
door oud-VOG bestuurslid Geert 
de Haas. GEN-iaal staat voor 
Geertruidenberg Energie Neu-
traal. Was het aanvankelijk het 
plan: collectief alle daken van 
bedrijventerrein Dombosch te 
voorzien van zonnecollectoren, 
is nu het gedachtegoed uitge-
groeid tot een indrukwekkend 
terugkerend evenement waarbij 
zo’n 50 bedrijven betrokken zijn.

Alle standhouders:
1. hebben Duurzaamheid hoog 

in het vaandel;
2. willen de techniek achter de 

duurzaamheid verder innove-
ren;

3. willen meewerken aan het 
Geertruidenberg Energie 
Neutraal maken;

4. willen de jeugd enthousias-
meren voor een prachtige 
baan in de techniek. 

Dit streven heeft organisator 
gemeente Geertruidenberg als 
doel gesteld voor het GENiaal 
Tech Event 2019. 

Op het GENiaal Tech Event zijn 
de bedrijven én hun techniek 
te bezoeken. Daar kan je zien 
en ervaren waar de huidige 
techniek toe leidt. Dus niet al-
leen maar kijken naar plaatjes 
en filmpjes met de handjes op 

de rug. Nee, beetpakken, erin 
kruipen, ruiken en voelen! Het 
brengt mij terug naar het gevoel 
dat ik had toen ik op schoolreis 
naar het Evoluon in Eindhoven 
ging. Het NEMO Science Muse-
um blijkt eenzelfde spectacu-
laire ervaring. Die sfeer vind je 
terug op het GENiaal Tech Event.

Woning verduurzamen
Als je je woning wilt aanpassen 
zijn er adviseurs die je de laat-
ste techniek op het gebied van 
woningverduurzaming tonen. 
Er zijn ervaringsdeskundigen 
en specialisten die al je vragen 
kunnen beantwoorden. Denk 
aan dak- en spouwmuurisolatie, 
beglazing, warm water, verwar-
ming en niet onbelangrijk: ver-
koeling. Maar ook een advies 
langs welke weg te verduurza-
men en tegen welke kosten. Ze 
kunnen je behoeden voor aller-
lei valkuilen en vooroordelen.

Beleef de techniek
Er zijn bedrijven die laten zien 
hoe techniek bijdraagt aan 
duurzame oplossingen. Met een 
VR-bril loop je over het een bin-
nenvaartschip vol duurzame in-
novatie, je kunt een robotarm 
bedienen, je ziet hoe belangrijk 
bekabeling is en je kunt in een si-
mulator autorijden door de stra-
ten van Maastricht. Wat dacht 
van infrarood verwarming, een 

volledig recyclebare auto, een 
auto met waterstofmotor aan-
drijving en apparatuur uit de 
voedingstoffenwereld. 

Dan kun je een ‘kijkje nemen’ 
onder de grond, in de grond en 
boven de grond. Denk aan wa-
terbeheersing, samenstelling 
van de grondlagen, op welke 
grond kan ik welke planten la-
ten groeien. Er zijn planten die 
mooi zijn, die lekker ruiken, die 
prettig voelen en waar je vooral 
niet aan moet komen. Waar kan 
ik genieten van de flora en fau-
na binnen onze gemeente. Hoe 
gaan we met afval om, welk af-

val kan je composteren of wat is 
het nut van geveltuintjes? Op dit 
alles zijn antwoorden aanwezig. 
Kun je iets niet vinden? Ga dan 
naar de infobalie.

Alle vragen worden beantwoord
Er is een infobalie waar je “de 
weg kunt vragen”. Je hebt een 
vraag, maar kunt het op de Tech 
Event niet vinden. Er is heel veel 
praktijkkennis aanwezig en ie-
dereen is bereid je te helpen met 
jouw Quest.

Zelfs als je ambitie hebt van 
baan te veranderen en je wilt 
de techniek in als bijvoorbeeld 

installateur, elektromonteur of 
bouwkundige, dan zijn er leer-
krachten die je een passende op-
leiding of stage plaats kunnen 
adviseren.

Er is te veel om op te noemen. 
Als laatste nog dit. GENiaal Tech 
Event gaat plaatsvinden onder 
muzikale begeleiding van de 
SLOG. Zij gaan van 11 tot 5 uur 
een live-radio-uitzending ver-
zorgen en zullen met behulp 
van een heuse reporter met ca-
meraploeg opnames maken en 
op tv verslag doen. En als klap 
op de vuurpijl laat DJ Ruud van 
Brummelen de techniek van een 
DJ zien. Hij doet dit keihard 
live in een Silent-Disco. Je kunt 
zijn handen zien op een groot 
scherm achter hem. Deze DJ-Cli-
nic geeft hij om 12:30, 14:30 en 
16:30. Vanaf  17:00 uur mag het 
dak er af en gaat hij live het 
event afsluiten.

Kortom, GENiaal is een Event 
dat je niet wilt missen. Koffie, 
thee, frisdrank, sprinkhanen en 
andere insecten zijn gratis. Al-
cohol wordt op school niet ge-
schonken. 
Tot op het Dongemond College 
op 5 oktober 2019 van 11:00 tot 
17:30 uur!

PS Kom op de fiets, dat is duur-
zaam en kost je niets!

Op 30 januari 2020 staat het EZK-evene-
ment: Partners in energie-uitdagingen 
weer op stapel. Ondernemers én gemeen-
ten die werken aan energiebesparing en 
duurzame energieopwekking zijn van har-
te welkom. Op deze middag hoort u alles 
over de laatste stand van zaken en wisselt 
u kennis en ervaringen uit in interactieve 
deelsessies. Bovendien vindt de uitreiking 
plaats van maar liefst 2 EZK Energy Awards.

Keynote Ed Nijpels
In het Klimaatakkoord spelen energiebe-
sparing en duurzame energieopwekking 
vanzelfsprekend een belangrijke rol. Voor-
zitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels 
schetst u in een keynote de actualiteit van 
het akkoord en hoe energiebesparing en 
duurzaam opwekken hieraan bijdragen.

Energiebesparing op de kaart
Energiebesparing staat bij veel onderne-
mers duidelijk op de kaart, zo blijkt uit de 
rapportages van bedrijven voor de infor-
matieplicht energiebesparing. En dat aan-
tal groeit. Steeds meer bedrijven rapporte-
ren hun energiebesparende maatregelen 
via RVO.nl. Tijdens de bijeenkomst krijgt u 
hiervan een update.

Gevarieerd aanbod aan deelsessies
De verschillende deelsessies gaan dieper in 
op de laatste ontwikkelingen. Een greep 
uit de onderwerpen: duurzame energieop-
wekking zoals zon-pv en warmte, actuele 
energiebesparingsinitiatieven bij bedrij-
ven, subsidiemogelijkheden en innovaties, 
warmtevoorziening en warmtenetten, toe-
zicht na 2020 en Regionale Energie Strate-
gieën (RES). Alle sessies vindt u binnenkort 
op RVO.nl.

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019
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Op 30 januari 2020 staat het EZK-evene-
ment: Partners in energie-uitdagingen 
weer op stapel. Ondernemers én gemeen-
ten die werken aan energiebesparing en 
duurzame energieopwekking zijn van har-
te welkom. Op deze middag hoort u alles 
over de laatste stand van zaken en wisselt 
u kennis en ervaringen uit in interactieve 
deelsessies. Bovendien vindt de uitreiking 
plaats van maar liefst 2 EZK Energy Awards.

Keynote Ed Nijpels
In het Klimaatakkoord spelen energiebe-
sparing en duurzame energieopwekking 
vanzelfsprekend een belangrijke rol. Voor-
zitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels 
schetst u in een keynote de actualiteit van 
het akkoord en hoe energiebesparing en 
duurzaam opwekken hieraan bijdragen.

Energiebesparing op de kaart
Energiebesparing staat bij veel onderne-
mers duidelijk op de kaart, zo blijkt uit de 
rapportages van bedrijven voor de infor-
matieplicht energiebesparing. En dat aan-
tal groeit. Steeds meer bedrijven rapporte-
ren hun energiebesparende maatregelen 
via RVO.nl. Tijdens de bijeenkomst krijgt u 
hiervan een update.

Gevarieerd aanbod aan deelsessies
De verschillende deelsessies gaan dieper in 
op de laatste ontwikkelingen. Een greep 
uit de onderwerpen: duurzame energieop-
wekking zoals zon-pv en warmte, actuele 
energiebesparingsinitiatieven bij bedrij-
ven, subsidiemogelijkheden en innovaties, 
warmtevoorziening en warmtenetten, toe-
zicht na 2020 en Regionale Energie Strate-
gieën (RES). Alle sessies vindt u binnenkort 
op RVO.nl.

Nieuw: EZK Energy Award voor een ge-
meente
Nieuw dit jaar is dat er niet 1 maar 2 EZK 
Energy Award worden uitgereikt. De eer-
ste is voor een ondernemer die zich in 2019 
positief heeft onderscheiden in het bespa-
ren en duurzaam opwekken van energie. 
De tweede, nieuwe award gaat naar een 
gemeente die dit jaar een opvallend suc-
cesvolle of vernieuwende aanpak liet zien 
op energiegebied.

Voor bedrijven, instellingen en gemeenten
De bijeenkomst is bestemd voor mkb-be-
drijven, instellingen, gemeenten en ener-
gie-adviseurs. U bent welkom op donder-
dag 30 januari 2020 van 12.00 - 17.30 uur 
in Barneveld. Deelname aan deze middag 
is kosteloos. De aanmelding gaat binnen-
kort open.

Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat organiseert het EZK-evenement: 
Partners in energie-uitdagingen samen 
met de Nederlandse Vereniging Duurzame 
Energie en de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland.

Bron: RVO
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

28-8-2019 naast Rijvoortshoef 275 4941 VJ 
Raamsdonksveer
Kap eik (activiteit Kap).

28-8-2019 Heereplein 15, 4941 DD Raams-
donksveer
Melding brandveilig gebruik (activiteit Brand-
veilig gebruik).

28-8-2019 Ruisvoorn 5, 4941 SB Raamsdonks-
veer
Revisie omgevingsvergunning milieu (activiteit 
Milieu).

29-8-2019 Kartuizerstraat 4, 4941 EE Raams-
donksveer
Kap boom (activiteit Kap).

30-8-2019 de Veste nabij de Stadsweg, Geer-
truidenberg
Realiseren Vissenbos (activiteit Werk of werk-
zaamheden uitvoeren).

30-8-2019 Percelen K4366 K4878 K4879 K662 
K663 K664 K672, Raamsdonksveer
Proefsleuvenonderzoek A27(activiteit Werk of 
werkzaamheden uitvoeren).

31-8-2019 Oeverkruid 5, 4941 VV Raamsdonks-
veer
Nieuwbouw bedrijfsruimte (activiteit Bouw).

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
2-9-2019 Brandestraat 30, 4931 AW Geertrui-
denberg
Wijziging inpandig gebruik kelder (activiteit 
RO).
4-9-2019 Brandestraat 20, 4931 AW Geertrui-
denberg
Belevingsatelier BijBee (activiteit RO). 

4-9-2019 Percelen K4366 K4878 K4879 K662 
K663 K664 K672, Raamsdonksveer

Proefsleuvenonderzoek A27 (activiteit Werk of 
werkzaamheden uitvoeren).

4-9-2019 Anton van Duinkerkenstraat 19, 4942 
DL Raamsdonksveer
Plaatsen dakopbouw (activiteit Bouw + RO).

4-9-2019 Schoutenlaan 131, 4931 RP Geertrui-
denberg
Realiseren inrit (activiteit Inrit/uitweg).

Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de ge-
meentewinkel.

Verlengen beslistermijn
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt verlengd 
met 6 weken:

Keizersdijk 51, 4941 GD Raamsdonksveer ver-
zonden op 29 augustus 2019
Wijziging inpandig gebruik (activiteit RO).

Wim Boonsstraat kavel 24, Raamsdonk verzon-
den op 4 september 2019
Bouw woning (activiteit Bouw).

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

Sloopmeldingen
30-8-2019 perceel I 572, Raamsdonk
Het geleidewerk en afmeervoorziening ge-
deeltelijk vervangen/herstel van sluis (activiteit 
Sloop).

2-9-2019 Raadhuisstraat 2, 4944 VH Raamsdonk
Onderhoud en energetische maatregelen 24 
woningen (activiteit Sloop).

3-9-2019 Van der Waalstraat 1, 4931 ER Geer-
truidenberg
Verwijderen asbest (activiteit Sloop).

Incidentele festiviteit
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-

meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- Smaakwater, Kartuizerstraat 12, Raamsdonks-
veer. De festiviteit vindt plaats op 27 september 
2019 van 20.00 tot zondag 28 september 01.30 
uur.

Ontheffi ng schenk- en sluitingstijd
Er is door de burgemeester een ontheffi ng van 
de schenk- en sluitingstijd verleend op basis 
van artikel 2:29 APV en artikel 2 lid 1 van de 
Verordening Paracommercie gemeente Geer-
truidenberg.
Goodfl ooring HMC Raamsdonksveer, Klooster-
weg 2, Raamsdonksveer
Er is besloten om de schenktijd op zaterdag 21 
september te verlengen tot zondag 22 septem-
ber 00.30 uur en de sluitingstijd op zaterdag 21 
september te verlengen tot zondag 22 septem-
ber 01.00 uur.

Maatwerk voorschrift Activiteitenbesluit
Het college van B&W maakt bekend dat naar 
aanleiding van de melding Activiteitenbesluit, 
maatwerkvoorschriften zijn gesteld.
Maatschap Staal, Standhazensedijk 2, Geertrui-
denberg verzonden op 4 september 2019
Maatwerkvoorschrift bodembescherming.
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Evenementenvergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor de volgen-
de evenementen:
Magische academie voor toverkunsten (voor 
Harry Potter fans)
Datum en tijd: 12 oktober van 10.00 tot 18.00 
uur
Locatie: Geertruidskerk, Geertruidenberg
Organisatie: Lemistore
Verzonden op 2 september.

Carnavalsoptocht, prijsuitreiking, lampionnen-
optocht en verbranding carnavalspop
Datum: resp. 23, 24 en 25 februari 2020
Locaties: centrum, Bachplein, Mozartlaan, Lan-
donk, P. Potterstraat in Raamsdonksveer
Organisatie: Carnavalsorganisatie Raamsdonks-
veer
Verkeer: diverse wegafsluitingen 
Verzonden op 2 september.

Kermis Geertruidenberg
Datum en tijd: 4 oktober van 15.00 tot 00.00 
uur en 5 oktober tot en met 8 oktober tussen 
13.00 en 00.00 uur
Locatie: Markt, Geertruidenberg
Organisatie: gemeente Geertruidenberg
Tijdelijke verkeersmaatregelen (van woensdag 
2 oktober vanaf 08.00 uur t/m woensdag 9 ok-
tober 2019 18.00 uur):
- Afsluiting van de Markt, de Vismarktstraat en 

de Elfhuizen in Geertruidenberg;
- Parkeerverbod op de carpoolplaats tegenover 
de Triangel in Raamsdonksveer.
Verzonden op 5 september.
Procedure 3 is van toepassing.

Overige bekendmakingen
Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 18 september houdt de bezwaar-
schriftencommissie een openbare zitting.
- 19.00 uur: Een bezwaarschrift tegen het be-
sluit van het college van B&W van 24 april. Er is 
besloten maatwerkvoorschriften op grond van 
art. 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer op te leggen.

Privacy protocol Sociaal Domein
Het college van B&W heeft op 27 augustus het 
Privacy protocol van het sociaal domein vastge-
steld. Hierin staat beschreven hoe omgegaan 
wordt met de privacy binnen het sociaal do-
mein. Het protocol treedt op 11 september in 
werking. Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen via 140162.

Drankverstrekking tijdens Veerse Dag Op 13 
en 14 september vindt het evenement Veerse 
Dag plaats. De horecaondernemers die een ter-
ras exploiteren gelegen binnen, dan wel direct 
grenzend aan het evenementengebied, mogen 
op 13 september vanaf 18.00 uur tot 14 septem-
ber 03.00 uur en op 14 september vanaf 10.00 
uur tot 15 september 03.00 uur geen drank 
verstrekken in ‘normaal’ glas en/of blik. Drank 
mag uitsluitend in plastic bekers of veiligheids-
glas worden aangeboden. Na afl oop moet de 
omvang van terrassen terug worden gebracht 
naar regulier gebruik. Verder dient er mede-
werking te worden verleend aan het schoon-
maken 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 -37-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

EZK-EVENEMENT: PARTNERS 
IN ENERGIE-UITDAGINGEN

EKZ Energy Award 2019

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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VOG AGENDAVOG AGENDAVOG AGENDA
3 oktober 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

5 oktober 2019 11:00 - 17:30 uur
 GENiaal Tech Event: 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.


