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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Op zaterdag 5 oktober van 11.00 
tot 17.30 uur is op het Donge-
mond College de tweede editie 
van het GENiaal Tech Event. Een 
informatieve markt waar u alles 
vindt op het gebied van duur-
zaamheid en energiebesparing, 
dit jaar gekoppeld aan het the-
ma techniek. 

Wethouder Kevin van Oort: 
”Voor inwoners van gemeente 
Geertruidenberg en omstreken 
is het een uitgelezen kans om 
met bedrijven in contact te ko-
men over verduurzaming van 
de woning, het kiezen van juis-
te verlichting, nieuwe verwar-
mings- en isolatietechnieken, 
etc. Vanuit de gemeente zijn er 
verschillende initiatieven voor 
het stimuleren van verduurza-
ming zoals ‘Ons huis, Ons thuis’. 

Maar denk ook aan het parti-
culiere initiatief, het project 
‘energiewijk Floris 5.0’. Dit is 
het eerste burgerinitiatief voor 
de verduurzaming van een hele 
wijk in de gemeente. Een initia-
tief wat ik toejuich. De gemeen-
te ondersteunt de activiteiten 
financieel en met kennis. Er mo-
gen zeker meer van dit soort ini-
tiatieven bij komen’’.

Kennismaken met duurzaam-
heid en techniek
In totaal presenteren 45 bedrij-
ven en organisaties zich tijdens 
het event. Dit zijn vooral loka-
le partijen die actief zijn op het 
gebied van duurzaamheid en/of 
techniek. Zij staan in de grote 
tent op het middenplein van het 
Dongemondcollege. Aanwezig 
zijn onder andere TenneT, CSI 
Palletising, Interstream Barging, 
RWE, Toyota, Brandweer Geer-
truidenberg en Stichting Onder-
wijs Techniek Geertruidenberg 
(OTG). Daarnaast is er een GENi-
aal Ontdeklab voor kinderen van 
groep 6-7-8 van de basisscholen 
en de eerste- en tweedejaars 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs. De ‘zeven werelden 
van duurzaamheid en techniek’ 
komen aan bod bij het ontdek-
ken, bouwen en experimenteren 
in het Lab. 

Wethouder Mike Hofkens: “Ik 
ben blij dat dit jaar de thema’s 
duurzaamheid en techniek 
zijn gekoppeld aan de GENi-
aal-markt. Daarmee willen wij 
de bezoekers laten ervaren dat 
deze thema’s heel belangrijk 
zijn, ook in het onderwijs. Er is 
een steeds groter te kort aan 
technisch geschoold personeel. 
Daarnaast zien we ook weinig 

groei in het aantal leerlingen 
die voor een technische oplei-
ding kiezen. Met het OntdekLab 
willen we hen vroegtijdig laten 
zien en ervaren hoe leuk en 
mooi het vak techniek is.”

Waar vindt u de gemeente?
U vindt de gemeente Geertrui-
denberg in de grote tent op 
het middenplein van het Don-
gemond college. Onze mede-
werkers beantwoorden graag 
uw vragen. Wij informeren u 
onder andere over de volgende 
thema’s: Omgevingsvisie Geer-

truidenberg, het omgevingsplan 
Dombosch Werkt! En klimaat-
adaptatie met betrekking tot 
wateroverlast en droogte. Deze 
dag verloten we om 16:00 uur 
twintig regentonnen. Meedoen? 
Vul ter plaatse een bon in met 
uw gegevens en lever het in bij 
onze stand. 

Ook is er een stand waar Ten-
neT (netwerkbeheerder van het 
elektriciteitsnet) samen met de 
gemeente informatie verstrekt 
over projecten die voor de ge-
meente van belang zijn en de 

verkabeling van de 150KV-hoog-
spanningsverbinding in Geer-
truidenberg. 

GENiaal.nu
Kom gezellig langs, neem je 
(klein)kinderen mee en laat u 
tijdens het event inspireren over 
het thema duurzaamheid. Hier 
beleeft u dat techniek en duur-
zaamheid hand in hand gaan. 
De toegang is gratis. Check voor 
een overzicht van de aanwezige 
bedrijven en het dagprogramma 
de website: www.geniaal.nu.

De VOG is met meer dan 300 leden een 
ondernemersvereniging die er toe doet. 
Samen maken wij ons sterk voor onder-
werpen die belangrijk zijn. Niet alleen 
grote bedrijven zijn lid van de VOG, ook 
middelgrote en kleinere ondernemingen 
voelen zich bij ons thuis. Door de kracht 
van het collectief kan de VOG als belan-
genbehartiger meer voor elkaar krijgen. 
Tegelijk willen we een inspirerende plek 
zijn waar ondernemers elkaar ontmoeten 
en nieuwe samenwerkingen vinden.

Door lid te worden van de Verenigde On-
dernemers Geertruidenberg sluit u zich 
aan bij meer dan 300 bedrijven uit onze 
gemeente.  Als lid kunt u uw bedrijf en uw 
activiteiten onder de aandacht brengen 
van een groot netwerk, alle andere bedrij-
ven in onze gemeente en ruim 1200 abon-
nees van onze wekelijkse Nieuwsbrief.

We organiseren verschillende netwerk-
momenten, zoals bedrijfsbezoeken en de 
Algemene Ledenvergadering. Elke bij-
eenkomst heeft zijn karakteristieken en 
daarom een mooi moment je netwerk aan 
te halen of uit te breiden. Daarnaast ver-
sturen we bijna dagelijks berichten over 
nieuwsfeiten in en rondom de gemeente 
Geertruidenberg en publiceren we weke-
lijks deze pagina’s in de Langstraat. Op 
onze website krijgt ieder VOG lid een ei-
gen bedrijfspagina in het bedrijvenover-
zicht waarin de belangrijkste contactge-
gevens gepresenteerd worden.

Sinds september 2018 beschikken we 
over twee informatiezuilen. Een aan de 
Maasdijk en een aan de Wilhelminalaan 
te Raamsdonksveer. Hierop kan geadver-
teerd worden tegen de laagste tarieven 
in de markt. En, “last, but not least”, bie-
den we de mogelijkheid tegen een sterk 
gereduceerd tarief op deze redactionele 
VOG-pagina’s in weekblad De Langstraat 
een advertorial te plaatsen. Onze corres-
pondent neemt met u een interview af en 

ONTDEK ALLES OVER DUURZAAMHEID, TECHNIEK & ONDERWIJS

GEMEENTE GEERTRUIDENBERG OP HET 
GENIAAL TECH EVENT

Wethouders Mike Hofkens (midden-links) en Kevin van Oort (midden-rechts) samen met de organisatoren Ron Broeders (Broeders 
Office Support) en Jill van Oers (Flow Support).
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De VOG is met meer dan 300 leden een 
ondernemersvereniging die er toe doet. 
Samen maken wij ons sterk voor onder-
werpen die belangrijk zijn. Niet alleen 
grote bedrijven zijn lid van de VOG, ook 
middelgrote en kleinere ondernemingen 
voelen zich bij ons thuis. Door de kracht 
van het collectief kan de VOG als belan-
genbehartiger meer voor elkaar krijgen. 
Tegelijk willen we een inspirerende plek 
zijn waar ondernemers elkaar ontmoeten 
en nieuwe samenwerkingen vinden.

Door lid te worden van de Verenigde On-
dernemers Geertruidenberg sluit u zich 
aan bij meer dan 300 bedrijven uit onze 
gemeente.  Als lid kunt u uw bedrijf en uw 
activiteiten onder de aandacht brengen 
van een groot netwerk, alle andere bedrij-
ven in onze gemeente en ruim 1200 abon-
nees van onze wekelijkse Nieuwsbrief.

We organiseren verschillende netwerk-
momenten, zoals bedrijfsbezoeken en de 
Algemene Ledenvergadering. Elke bij-
eenkomst heeft zijn karakteristieken en 
daarom een mooi moment je netwerk aan 
te halen of uit te breiden. Daarnaast ver-
sturen we bijna dagelijks berichten over 
nieuwsfeiten in en rondom de gemeente 
Geertruidenberg en publiceren we weke-
lijks deze pagina’s in de Langstraat. Op 
onze website krijgt ieder VOG lid een ei-
gen bedrijfspagina in het bedrijvenover-
zicht waarin de belangrijkste contactge-
gevens gepresenteerd worden.

Sinds september 2018 beschikken we 
over twee informatiezuilen. Een aan de 
Maasdijk en een aan de Wilhelminalaan 
te Raamsdonksveer. Hierop kan geadver-
teerd worden tegen de laagste tarieven 
in de markt. En, “last, but not least”, bie-
den we de mogelijkheid tegen een sterk 
gereduceerd tarief op deze redactionele 
VOG-pagina’s in weekblad De Langstraat 
een advertorial te plaatsen. Onze corres-
pondent neemt met u een interview af en 

maakt een leuke foto. Dit verwerken wij 
tot een artikel in de rubriek “Ondernemer 
in beeld”. Hierbij krijgt u dan maximaal 
een halve pagina ruimte voor een adver-
tentie. Een mooie mogelijkheid om een 
keer in de spotlights te staan en uw be-
drijf onder de aandacht te brengen. Wilt u 
hierover meer weten? Neem dan contact 
op met VOG-bestuurslid John Gaasbeek, 
06-51622255.

Het basislidmaatschap van de VOG kost 
slechts € 110 ex btw per jaar. Naast het 
basis lidmaatschap heeft u de mogelijkheid 
om aan te melden als PLUS lid, waarmee u 
naast alle genoemde zaken van het basis-
lidmaatschap, een prominentere presenta-
tie krijgt. VOG Plus-leden krijgen een aan-
tal extra mogelijkheden: een uitgebreide 
bedrijfspagina, gratis vacatures plaatsen 
op de VOG-website en -nieuwsbrief en de 
mogelijkheid om (tegen betaling) adverto-
rials te plaatsen in de nieuwsbrief. Ook is 
het mogelijk om andere VOG-leden extra 
voordeel te bieden. Een PLUS lid betaalt 
€ 40 ex btw extra op het basislidmaatschap 
per jaar en eenmalig € 25 ex btw voor het 
aanmaken van de PLUS pagina.

En wordt u nu lid van de VOG of wilt u up-
graden naar een PLUS-lidmaatschap? Dan 
betaald u pas vanaf 2020. Dat is alvast een 
voordelig begin en een mooie kans om 
kennis te maken met de VOG. 

Voor óns betekent uw lidmaatschap dat 
wij meer invloed krijgen als organisatie. 
Een groter ledenbestand geeft ons immers 
meer draagvlak en zeggingskracht, onder 
meer richting de lokale overheid. U kunt 
meepraten en meebeslissen door aan te 
schuiven bij een bestuursvergadering of 
een van onze netwerkmomenten te be-
zoeken. 

Meer weten of lid worden? 
Mail naar info@vogweb.nl of kijk op 
www.vogweb.nl.
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

4-9-2019 Prins Hendrikstraat 1,
4941 JT Raamsdonksveer
Wijzigen gebruik pand (activiteit RO + Reclame)

5-9-2019 Koninginnebastion in
Geertruidenberg
Nieuwbouw 50 sociale huurwoningen (activi-
teit Bouw + Werk of werkzaamheden uitvoe-
ren)

5-9-2019 Dordtsestraat 5,
4931 BA Geertruidenberg
Bouw schuur (activiteit Bouw)

9-9-2019 Landonk 12,
4941 BM Raamsdonksveer
Dakkapel voorzijde woning (activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen
5-9-2019 Benraatshoef 222,
4941 TN Raamsdonksveer
Wijziging gebruik berging (actviteit Bouw + 
RO)

12-9-2019 Stationstraat 2A,
4944 AK Raamsdonk
Wijzigen gevel (activiteit Bouw)

12-9-2019 Lindonklaan 15,
4942 BH Raamsdonksveer
Realiseren dakopbouw (activiteit Bouw + RO)

12-9-2019 nabij Koningstraat in
Raamsdonksveer
Plaatsen opslagcontainers en steigermateriaal 

(activiteit Roerende Zaken)

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.

Oude Maasje, Raamsdonksveer
Keersluis Schipdiep (activiteit Bouw)

Paulus Potterstraat 1,
4941 ZP Raamsdonksveer
Werken in beschermingszone (activiteit Werk 
of werkzaamheden uitvoeren + Weg aanleg-
gen of veranderen)

Ruisvoorn 2,
4941 SB Raamsdonksveer
Nieuwbouw bedrijfspand (activiteit Reclame + 
Bouw)

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

Ontheffi ngen schenktijden en sluitingstijden
Er zijn door de burgemeester ontheffi ngen 
van de schenktijden en sluitingstijden verleend 
op basis van artikel 2:29 APV en artikel 2 lid 1 
van de Verordening Paracommercie gemeente 
Geertruidenberg.

Football Club (RFC), Kloosterweg 3 en 5, 
Raamsdonksveer
De ontheffi ngen zijn voor onderstaande data 
verleend tot 22.00 uur:

2019: 15, 21 en 29 september, 12 en 13 oktober, 
2, 3, 10 en 16 november, 1, 7 en 15 december
2020: 2, 8 en 16 februari, 7, 8, 14 en 29 maart, 4 
en 19 april, 9, 10 en 24 mei.

Ontheffi ng sluitingstijd
Er is door de burgemeester een ontheffi ng van 
de sluitingstijd verleend op basis van artikel 
2:29 APV.

F.C. Right-Oh, Stadsweg 1, Geertruidenberg
De ontheffi ng van de sluitingstijd tot 20.00 uur 
is verleend voor de volgende data:
2019: 29 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 
november, 1 december en 15 december
2020: 2 februari, 16 februari, 15 maart, 29 
maart, 19 april, 10 mei en 24 mei 

Aanvraag evenementenvergunningen
Er zijn vergunningen aangevraagd voor onder-
staande evenementen:
Gala unit vmbo
Datum: 20 mei 2020
Locatie: de Markt, Geertruidenberg
Aanvrager: Dongemond College, unit vmbo

U kunt de vergunningaanvraag inzien in het 
gemeentehuis vanaf 16 september 2019 tot en 
met 29 september 2019. Dit is tevens de termijn 
voor het indienen van een zienswijze.

Feest Arjan van Dijk
Datum: vanaf 2-11-2019 (n.m.) tot 3-11-2019 
(v.m.)
Locatie: verbindingsstraatje van Haven naar 
Markt, Geertruidenberg
Verkeer: tijdelijke wegafsluiting 
Aanvrager: Arjan van Dijk

U kunt de vergunningaanvraag inzien in het 
gemeentehuis vanaf 13 september 2019 tot en 
met 27 september 2019. Dit is tevens de termijn 
voor het indienen van een zienswijze.

Op hiervoor vermelde aanvragen is procedure 
2 van toepassing.

Verleende evenementenvergunning
Er is een vergunning verleend voor het onder-
staande evenement:
Rabo Clubkas Campagne Tour
Datum en tijd: 13 oktober 2019 van 13.00 tot 

14.30 uur
Locatie: Parkeerplaats van het Heereplein, 
Raamsdonksveer
Organisatie: Opvallers B.V.
De vergunning is verzonden op 9 september 
2019. Procedure 3 is van toepassing.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar hij 
volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft daarom beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon niet meer 
bij te houden (artikel 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen). We schorten de persoonslijsten op 
met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit be-
tekent dat hij formeel niet meer in Nederland 
woont. Het gaat om de volgende persoon:
- Molewijk, Niek, geboren op 8-4-1981. Laatst 
bekende adres: Jan van Beekhof 36, Raams-
donksveer
Uitgeschreven per 31 augustus 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.

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 -38-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

VOG-LIDMAATSCHAP, VEEL 
VOORDEEL EN LAGE KOSTEN

Wethouders Mike Hofkens (midden-links) en Kevin van Oort (midden-rechts) samen met de organisatoren Ron Broeders (Broeders 
Offi ce Support) en Jill van Oers (Flow Support).

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 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.


