
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Wanneer Wat WAAR
5-10-2019, 11:00 Openstelling GENiaal Techmarkt Dongemond College
5-10-2019, 11:00 Maak een Walrus op zonne-energie Aula VMBO (stand 84)
5-10-2019, 11:00 Energie Transitiespel VMBO lokaal V31 (stand 92)
5-10-2019, 11:00 Workshop Cyber Security Personeelskamer Havo/Vwo (stand 105)
5-10-2019, 12:30 Clinic DJ - Silent Disco Tent - Podium
5-10-2019, 13:00 Ontvangst weth. Mike Hofkens en Kevin van 

Oort
Melden tent - Infobalie, daarna rondgang

5-10-2019, 13:00 Maak een Walrus op zonne-energie Aula VMBO (stand 84)
5-10-2019, 13:00 Energie Transitiespel VMBO lokaal V31 (stand 92)
5-10-2019, 13:00 Workshop Cyber Security Personeelskamer Havo/Vwo (stand 105)
5-10-2019, 14:30 Clinic DJ - Silent Disco Tent - Podium
5-10-2019, 15:00 Maak een Walrus op zonne-energie Aula VMBO (stand 84)
5-10-2019, 15:00 Energie Transitiespel VMBO lokaal V31 (stand 92)
5-10-2019, 15:00 Workshop Cyber Security Personeelskamer Havo/Vwo (stand 105)
5-10-2019, 16:30 Clinic DJ - Silent Disco Tent - Podium
5-10-2019, 17:00 Live optreden DJ Ruud Tent - Podium
5-10-2019, 17:30 Sluiting GENiaal Techmarkt Tent - Podium

Deelnemers VMBO-gebouw

Wie Thema
VMBO Zenuwspiraal
GrowWizzKid Bouwen aan de stad van de 

toekomst
Marquart Architecten Bouw je eigen huis
Theek 5 Ontdeklab Een walrus op zonne-energie
OTIB Hololens | VR project
Cadmes Apps for Kids 
GENiaal bios lokalen: V11 - V12
Pie Spectro dozen circuit bouwen
Pie Werking Zonne-collector 
RWE RWE Energie Transitiespel
Erwin Natuurlijk Bouw mee in de groene ruimte
Natuurfederatie 
Geertruidenberg

Biodiversiteit

ROP Nederland Naamschild Laser branden
VMBO - BWI Maak je eigen gsm houder

Deelnemers HAVO/VWO-gebouw

Wie Thema
GrowWizzKid High tech Kweekstation + bouw 

aan de stad van de toekomst
Cadmes VR Funhouse
Dongemond Technasium projecten
Marquart Architecten Bouw je eigen huis
CSi VR applicatie
GENiaal Bioscoop HV personeelskamer
Politie Workshops Cyber Security

Deelnemers in tent op schoolplein

Wie Thema
Atexlicht Intelligent Licht
Brandweer 
Geertruidenberg

Duurzaam pompen of verbranden

Brandweer Gloednieuwe Brandweerauto
DJ Ruud van Brummelen DJ-Clinic
EHBO Hulppost
Erwin Natuurlijk Verduurzaam je tuin
Exho Binnenvaart VR-bril "All On-Board"
Fluidor Equipment B.V. Duurzame oplossing Verpakkingen
Fortune Coffee Goede en Duurzame Koffie
Gemeente Pilot Omgevingsplan Dombosch
Gemeente + TenneT Energie Infraprojecten
Gemeente Water in en rond het huis
Geonius Milieu, Infra en Geotechniek
Geonius Sondeerwagen voor bodemonderzoek
Graaf Floris V Project Verduurzaam je wijk
Hanze College Energie uit fruit
In Summa 's-wereld eerste Recyclebare Auto
Infobalie Op Alles is een Antwoord
Interstream Barging 
Netherlands B.V.

De Groene Binnenvaart Tanker

Isovlas Oisterwijk BV Isoleer met Natuurproducten
Layher B.V. Werk Veilig, Stabiel en Vertrouwd
Louwman & Parqui - Toyota De Waterstof Auto Toyota Mirai
Markies Catering Proef lekkere Insecten
Marquart Architecten Duurzaam Bouwen
MCAP cable & glassfiber 
assemblies 

Zonder bekabeling werkt Niets!

PI Medical Diagnostic 
Equipment BV

Let op! Radio-Actief!!

Plus Raamsdonksveer Duurzaam en lekker Fris
RBS Showequipment Licht en Geluid met LED
Rodenburg 
Installatiebedrijven BV

Duurzame Installatie's in Huis

RWE Duurzame Energie
PS van Seeters Glas- en 
Schilderwerken

Goede Beglazing is geen half werk

SLOG Alles gaat de lucht in!!
The Boxsystem Anders Bouwen en Inrichten
de WoonPlus Adviseurs Duurzaam en toekomstbestendig 

wonen

Op steeds meer plaatsen wordt er van alles 
georganiseerd om te kunnen netwerken. 
Je kunt overal naar toe en tegelijkertijd 
wil dat niet zeggen dat het je iets oplevert. 
Hoe effectief het is, ligt aan jou. Hierbij 
een aantal tips om effectief te netwerken. 

1. Bouw een actief netwerk op
Actief netwerken kenmerkt zich door het 
leggen van contact, bijvoorbeeld door het 
bezoeken van netwerkbijeenkomsten, 
businessclubs, congressen en seminars. 
Ook in je privéleven, bijvoorbeeld op een 
verjaardag, kun je jouw bestaande net-
werk uitbreiden en onderhouden. Ken-
merkend hiervoor is dat jij je voorstelt en/
of laat weten wat je kunt doen om vervol-
gens gegevens uit te wisselen met je ge-
sprekspartner.

2. Vergeet je passieve netwerk niet
Passief netwerken is de tegenhanger van 
actief netwerken. Mensen kennen elkaar 
dan vaak al, maar er vindt op dat moment 
geen interactie (meer) plaats. Men volgt 
en linkt elkaar op social media en bewaart 
de contactgegevens. Als ondernemer is het 
slim om van beide manieren van netwer-
ken efficiënt gebruik te maken. Netwerk 
dus zowel actief als passief.

3. Bereid een pitch voor
Een pitch bestaat uit een klein aantal zin-
nen, waarin je kort verteld wie je bent, en 
welke oplossing je voor welke doelgroep 
en/of probleem hebt. Het doel hiervan is 
om te kijken of jij en jouw gesprekspartner 
iets voor elkaar kunnen betekenen. 

4. Investeer tijd in netwerken
Om meer profijt uit jouw netwerk te halen, 
moet jij je eerst afvragen of je iets voor die 
andere ondernemer kunt betekenen. Pas 
daarna kun je gaan kijken waarvoor je zijn 
of haar producten of diensten zou kunnen 
gebruiken. Netwerken is in zekere zin een 
kwestie van geven en nemen.
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slim om van beide manieren van netwer-
ken effi ciënt gebruik te maken. Netwerk 
dus zowel actief als passief.

3. Bereid een pitch voor
Een pitch bestaat uit een klein aantal zin-
nen, waarin je kort verteld wie je bent, en 
welke oplossing je voor welke doelgroep 
en/of probleem hebt. Het doel hiervan is 
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iets voor elkaar kunnen betekenen. 
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5. Besteed aandacht aan jouw online net-
werk
Door online te netwerken, bereik je in rela-
tief korte tijd een groep professionals met 
verschillende achtergronden. Hierdoor 
ben je sneller in staat om buiten je eigen 
netwerk te treden. Online netwerken kan 
overigens op verschillende manieren. De 
meest bekende hierin is Linkedin. Er zijn 
meerdere wegen, waarbij het de kunst is 
om beter één kanaal goed te daar in plaats 
van meerdere kanalen half. 
Bron: ikgastarten.nl

Effectief netwerken kun je leren! Hier 
hebben wij een VOG academy bijeen-
komst voor staan! En wel op 24 oktober 
van 10.00 tot 13.00 inclusief lunch. Loca-
tie Bliek 15, Raamsdonksveer. Aanmelden 
kan via academy@vog.nl en is gratis 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
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
13-9-2019 Brandestraat 32, 4931 AW Geertrui-
denberg
Het bouwen van bijgebouw + zwembad (acti-
viteit Bouw)

16-9-2019 Stationsweg 47, 4931 BX Geertrui-
denberg
Melding brandveilig gebruik (activiteit Melding 
brandveilig gebruik)

16-9-2019 Stationsweg 47, 4931 BX Geertrui-
denberg
Interne verandering (activiteit Bouw)

17-9-2019 Schuttersveld 3, 4931 CE Geertrui-
denberg
Kap 23 bomen (activiteit Kap)

19-9-2019 Bergenstraat 9, 4944 XE Raamsdonk
Nieuwbouw loods (activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunning (reguliere procedure)
19-9-2019 Dulderpark 2, 4931 HH Geertruiden-
berg
Kap berken (activiteit Kap)

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

Verleende vergunning (van rechtswege)
5-9-2019 Oude Maasje in Raamsdonksveer
Afmeervoorziening keersluis Schipdiep (activi-
teit Bouw)

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.
Lunetkade 1, 4931 KL Geertruidenberg
verzonden op 19-9-2019 
Plaatsing dakkapel op het zijdakvlak van de 
woning (activiteit Bouw)

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

Intrekking vergunning op verzoek (reguliere 
procedure)
19-9-2019 De Roef 13, 4941 RD Raamsdonks-
veer
Plaatsen dakkapel (activiteit Bouw)

20-9-2019 Centraleweg 6, 4931 NB Geertrui-
denberg
Renovatie bunkers betoncentrale (activiteit 
Bouw)

Procedure 3 is van toepassing.

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
19-9-2019 Sterrekroos 17, Raamsdonksveer (Po-
lyMX B.V.)
Maatwerkvoorschriften t.b.v. geluidgrenswaar-
den
De beschikking ligt ter inzage en wel van don-
derdag 26 september tot en met woensdag 6 
november 2019 bij de gemeente. Procedure 1 
en 3 zijn van toepassing. Voor meer informatie 
kunt u een afspraak maken bij de Gemeente-
winkel.

Verleende exploitatievergunning
Op 16-9-2019 is er een gewijzigde exploitatie-
vergunning (artikel 2:28 APV) verleend voor de
horeca-inrichting Heereplein 15 in Raams-
donksveer (Lola lunchbar). 

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing. De be-
zwaarperiode is op 16-9-2019 ingegaan.

Verleende drank- en horecavergunning (artikel 
3 Drank- en horecawet)
Er is een drank- en horecavergunning verleend 
voor de horeca-inrichting Heereplein 15 in 
Raamsdonksveer (Lola lunchbar). 

Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Incidentele festiviteiten
Er is een kennisgeving incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteiten:
- Dongemond Soccer Center, Rivierkade 4 in 
Geertruidenberg .
De festiviteit vindt plaats op 
29-9-2019 van 10.00 tot 21.00 uur

- Café De Schipper, Kerkstraat 5 in Raamsdonk. 
De festiviteiten vinden plaats op 
5-10-2019 van 21.00 - 01.30 uur, 
19-10-2019 van 20.00 - 01.30 uur, 
09-11-2019 van 17.00 - 01.30 uur, 
14-12-2019 van 21.00 - 01.30 uur

Verordening en regeling gegevensverstrekking 
Basisregistratie personen (BRP) Geertruiden-
berg 2018
De gemeenteraad heeft op 25 april 2019 de Ver-
ordening gegevensverstrekking Basisregistratie 
personen Geertruidenberg 2018 vastgesteld. 
Op 12 maart 2019 is de Regeling gegevensver-
strekking Basisregistratie personen Geertrui-
denberg 2018 vastgesteld. Op grond van de 
verordening en de regeling kunnen gegevens 
uit de BRP worden verstrekt aan personen en 
organisatie die daarvoor zijn aangewezen. 
Deze stukken verschijnen vanaf 25 september 
2019 in het elektronisch Gemeenteblad (zoek.
offi ciëlebekendmakingen.nl). Op 26 september 
2019 treden deze verordening en regeling in 
werking. 

Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Op woensdag 2 oktober 2019 om 19.00 uur 
houdt de bezwaarschriftencommissie een 
openbare zitting. Aan de orde komt de volgen-
de zaak:
- De bezwaren tegen het besluit van het college 
van B&W op 5 juli 2019.
Er is besloten de aanvraag om een omgevings-
vergunning buiten behandeling te laten.

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.

EFFECTIEF NETWERKEN

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

24 oktober 2019 10.00 - 13.00 uur
 VOG Academy - Effectief netwerken
 Raeda Coaching, Bliek 15, 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.

VOG ACADEMY


