
VOG AGENDA
24 oktober 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

24 oktober 2019 10:00 - 13:00 uur 
 VOG Academy - Kennis sessie:

Effectief netwerken kun je leren!
 Raeda Coaching, Bliek 15, Raamsdonksveer

12 november 2019 16:00 - 19:30 uur
 Ondernemersbijeenkomst Veiligheid 
 Brandweerkazerne, Julianalaan, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

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 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 
om te kijken of jij en jouw gesprekspartner 
iets voor elkaar kunnen betekenen. 

4. Investeer tijd in netwerken
Om meer profi jt 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.

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 okto-
ber van 10.00 tot 13.00 inclusief lunch. 
Locatie 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

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk begint 
met een goede 

kop koffie...

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

1-10-2019 Burchtplein 2, 4931 DM Geertruiden-
berg
Melding brandveilig gebruik (activiteit Brand-
veilig Gebruik)
3-10-2019 Haven 34, 4941 DG Raamsdonksveer
Bouwen woning (activiteit Bouw)
3-10-2019 Haven 34, 4941 DG Raamsdonksveer
Slopen van bestaande woning (activiteit Sloop)
3-10-2019 Elfhuizen 1, 4931 AX Geertruiden-
berg
Wijzigen, gebruik maken monument (activiteit 
Monument)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunning (reguliere procedure)
27-9-2019 perceel I572, Schipdiep in Raams-
donk
Sloop geleidewerk en afmeervoorziening van 
de sluis (activiteit Sloop)
27-9-2019 Boterpolderlaan 11, 4941 ZL Raams-
donksveer
Overkapping Pick-up point (activiteit Bouw)
1-10-2019 Paulus Potterstraat in Raamsdonks-
veer
Bouw 27 woningen, Patrijs fase 2 (activiteit 
Bouw)
1-10-2019 Koestraat 1, 4931 CP Geertruiden-
berg
Wijzigen van pui (activiteit Bouw)
1-10-2019 Nabij Baksweer 46 en 47 in Raams-
donksveer
Kap Eik en Es (activiteit Kap)
1-10-2019 Venestraat 12, 4931 BP Geertruiden-

berg
Vervangen handelsreclame (activiteit Bouw)
2-10-2019 Kerklaan 18, 4941 TV Raamsdonks-
veer
Renovatie zwembad De Ganzewiel (activiteit 
Bouw)
2-10-2019 Van der Waalstraat 2, 4931 ER Geer-
truidenberg
Renovatie zwembad De Schans (activiteit Bouw)

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

Verleende vergunning (van rechtswege)
27-9-2019 Zuidwal 25, 4931 BW Geertruiden-
berg
Wijzigen dakconstructie (activiteit Sloop + Mo-
nument + 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.
27-9-2019 Wilhelminaplein in Geertruidenberg
Bouw kasteelmuur (activiteit Bouw + RO + werk 
of werkzaamheden uitvoeren)

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

Opschorten

De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt op ver-
zoek opgeschort met 4 weken.
Noordenbos 27, 4931 VA Geertruidenberg ver-
zonden 1 oktober 2019
Aanvraag inritvergunning (activiteit Inrit/Uit-
weg)

De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt op ver-
zoek voor onbepaalde tijd opgeschort.
Willem van Oranjestraat 67, 4931 NJ Geertrui-
denberg, verzonden 3 oktober 2019

Tegen een besluit tot verlengen/opschorten van 
de beslistermijn is geen bezwaar of beroep mo-
gelijk (artikel 6.3. Awb).

Intrekken deel vergunning (uitgebreide proce-
dure)
Parklaan 3, 4941 BA Raamsdonksveer
Intrekking deel vergunning d.d. 27 juli 2006, 
omdat verkoop en opslag van de LPG installatie 
van het tankstation wordt beëindigd.
Met ingang van donderdag 10 oktober tot en 
met woensdag 20 november 2019 ligt de be-
schikking ter inzage in het gemeentehuis.

Besluit MER-beoordeling
Oeverkruid 3 in Raamsdonksveer (Inashco B.V.)
Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 9 oktober 2019 gedurende zes weken 
ter inzage bij de gemeente Geertruidenberg. 
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene 
wet bestuursrecht wordt deze beoordeling be-
schouwd als een voorbereidingsbesluit, waarte-
gen geen direct bezwaar of beroep open staat. 
U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoorde-
lingsbesluit kenbaar maken in de procedure 
van het uiteindelijke besluit, te weten de ver-
gunninging in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

Ontheffi ng sluitingstijd
De burgemeester heeft een ontheffi ng van de 
sluitingstijd verleend op basis van artikel 2:29 
APV. Het gaat om de volgende inrichting:
- Hockeyvereniging DDHC, Kloosterweg 4 in 
Raamsdonksveer. De ontheffi ng is verleend 

voor zondag 27 oktober 2019 tot 20.00 uur. 
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Bekendmaking en inwerkingtreding Algemene 
Plaatselijke Verordening 2019 gemeente Geer-
truidenberg
Het college van B&W maakt bekend dat de 
Gemeenteraad op 26 september 2019 de Al-
gemene Plaatselijke Verordening Geertruiden-
berg 2018 heeft ingetrokken en de Algemene 
Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2019 
heeft vastgesteld. In de gewijzigde APV Geer-
truidenberg 2019 zijn de artikelen over de in-
cidentele en collectieve festiviteiten aangepast. 
Daarnaast zijn er regels over het houden van 
bijen, het verbod op lachgas en het oplaten van 
ballonnen opgenomen. De verordening treedt 
in werking op 10 oktober 2019. U kunt de ver-
ordening vanaf 11 oktober tot en met 22 no-
vember inzien in het gemeentehuis of via onze 
website. Vragen? Neem tijdens kantoortijden 
contact op met mevrouw C.A.W.A. Pieper-Burm
via 14 0162. 

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 -41-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

VOG ACADEMY
EFFECTIEF NETWERKEN

ACADEMY


