
VOG AGENDA
26 november 2019 17:00 - 20:00 uur 
 Kick-off Sterk Techniek Onderwijs
 Hanze College, Bouwlingstraat 74, Oosterhout

5 december 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

10 december 2019 20:00 - 22:30 uur
 VOG Algemene Leden Vergadering
 De Stek, Kerklaan 19b, 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

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Ondernemers laten vaak kansen liggen als 
het gaat om subsidies gaat. Dat is niet zo 
gek, want het is een vak apart om alle in 
en outs te weten. Weet daarom dat er be-
drijven zijn die hierin met je meedenken. 
In deze reeks artikelen over ‘subsidiekan-
sen voor ondernemers’ brengen we je de 
op de hoogte van de belangrijkste high-
lights per subsidie zodat u weet of u actie 
kan ondernemen. 

Deze week: De subsidie MIT, Mkb innova-
tiestimulering Topsectoren. 
Bent u als mkb-ondernemer bezig met 
innovatie en sluit uw project aan bij de 
topsectoren? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor de regeling Mkb-innovatiesti-
mulering Topsectoren (MIT).

Mkb-innovatiestimulering Topsectoren 
(MIT)
Met de subsidie Mkb-innovatiestimulering 
Topsectoren (MIT) wil de overheid de be-
trokkenheid van het mkb bij de topsecto-
ren in Nederland vergroten. De gesubsi-
dieerde activiteit moet passen binnen de 
Regionale Innovatiestrategie en deel uit-
maken van of gericht zijn op de topsecto-

ren en/of per regio aangewezen nationale 
topclusters. U komt in aanmerking voor 
deze subsidie als u een mkb-bedrijf bent of 
een samenwerkingsverband van mkb-be-
drijven en uw bedrijf valt onder één van 
de topsectoren.

Voorwaarden Mkb-innovatiestimulering 
Topsectoren
Binnen iedere topsector zijn de volgende 
instrumenten beschikbaar:
• Innovatieadviesproject: voorafgaand 

aan een innovatieproject kunt u sub-
sidie aanvragen voor een door een 
kennisinstelling of onafhankelijke ad-
viesorganisatie uit te voeren innovatie-
adviesproject. Het project moet leiden 
tot nieuwe kennis voor de ondernemer 
over vernieuwing of ontwikkeling van 
producten, productieprocessen en dien-
sten.

• Haalbaarheidsproject: u kunt subsidie 
aanvragen voor haalbaarheidsprojecten 
die technische en economische risico’s 
in kaart brengen. Dit kan deels aange-
vuld worden met industrieel onderzoek 
of experimentele ontwikkeling.

• R&D-samenwerkingsproject: heeft u 
een samenwerkingsverband met ten-
minste één ander mkb-bedrijf? Dan 
kunt u subsidie aanvragen voor indus-
trieel en experimenteel onderzoek, 
gericht op de ontwikkeling of vernieu-
wing van producten, productieproces-
sen of diensten.

Meer weten over MIT?
Momenteel is nog niet bekend wanneer 
de volgende opstelling van deze subsidie 
is. Subsidieaanvragen worden regionaal 
ingediend. Past de subsidieaanvraag niet 
binnen de Regionale Innovatiestrategie of 
wordt het instrument niet regionaal aan-
geboden, dan kunt u de subsidieaanvraag 
landelijk indienen.

Bron: subsidiefocus.nl

Heb jij ook kennis te delen? Laat het ons 
weten via academy@vog.nl.
Coördinator VOG Academie
Sabine van der Hulst 

MIT, MKB INNOVATIESTI-
MULERING TOPSECTOREN

SUBSIDIEKANSEN

ACADEMY

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

25-10-2019 Vijfhoevenlaan 88, 4941 BJ Raams-
donksveer
Verwijderen muur tussen huiskamer en keuken 
(activiteit Bouw)

30-10-2019 Anna Bijnsplein 11, 4942 EC Raams-
donksveer
Dakopbouw (activiteit Bouw)

30-10-2019 Keizersdijk 1, 4941 GC Raamsdonks-
veer
Indonesische specialiteiten winkel met horeca 
vestigen (activiteit RO)

4-11-2019 Haydnstraat in Raamsdonksveer
Nieuwbouw woning –Kavel 2 (activiteit Bouw)

6-11-2019 A. Roland Holstlaan 7, 4942 ED 
Raamsdonksveer
Plaatsen rookkanaal a/d buitenzijde woning 
(activiteit Bouw)

U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Sloopmelding
7-11-2019 Notarisstraat 10, 4944 VL Raamsdonk
Verwijderen asbesthoudend materiaal (activi-
teit Sloop)

Verleende vergunningen (Reguliere Procedure)

5-11-2019 Bliek 11, 4941 SG Raamsdonksveer
Bouw fi lter installatie (activiteit Bouw)

5-11-2019 Lunetkade 1, 4931 KL Geertruiden-
berg
Plaatsing van een dakkapel op het zijdakvlak 
(activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing. Om nadere infor-
matie te krijgen kunt u een afspraak maken bij 
de Gemeentewinkel.

Evenementenvergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor onder-
staande evenementen:
Evenement: Uittocht Sinterklaas Geertruiden-
berg-Raamsdonksveer, 6 december 2019
Tijd evenement: van 18.00 tot 19.30 uur
Locatie: gemeentekernen Geertruidenberg en 
Raamsdonksveer
Organisatie: St. Sint Nicolaas Comité
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 7 
november 2019 

Evenement: carbid schieten Raamsdonk
Datum en tijd evenement: 31 december 2019 
van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Luiten Ambachtstraat 28 in Raamsdonk
Organisatie: Hoeve de Bonte Kraai V.O.F.
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 7 
november 2019 

Procedure 3 is van toepassing.

Ontheffi ng carbid schieten
Er is ontheffi ng verleend aan Hoeve de Bonte 
Kraai voor het schieten met carbid op 31 de-
cember 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur. Locatie: 
aan de Luiten Ambachtstraat 28 in Raamsdonk 
(o.g.v. artikel 2:73 a van de APV).
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.
Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het college heeft daarom 
besloten de persoonslijst van deze personen 
niet meer bij te houden (artikel 2.22 Wet Ba-
sisregistratie Personen). We schorten de per-
soonslijst op met als reden: verblijfplaats on-
bekend. Dit betekent dat zij formeel niet meer 
in Nederland wonen. Het gaat om de volgende 
personen:
- Oome,Christinus Wilhelmus, geboren op 28-
04-1960. Laatst bekende adres: Wingerdstraat 
8 in Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 4 ok-
tober 2019.
- Titahena, Andreas Daniël, geboren 21-02-
1979. Laatst bekende adres: Markt 12a, 4931 
BS Geertruidenberg. Uitgeschreven per 11-10-
2019.
- Van Gils, Rochelle F, geboren op 28-11-1992. 
Laatst bekende adres: Kardeel 131, 4941 LR 
Raamsdonksveer. Uitgeschreven per 14-10-
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.

Openbare zitting Vaste commissie van advies 
voor bezwaarschriften
Woensdag 20 november 2019 om 19.00 uur 
houdt de bezwaarschriftencommissie een 
openbare zitting.
Aan de orde komen de volgende zaken:
- 19.00 uur: een bezwaarschrift gericht tegen 
het besluit van het college van 22 augustus 

2019. Er is besloten de gevraagde omgevings-
vergunning voor het verlagen van een stoep-
rand ten behoeve van het parkeren en het op-
laden van een elektrische auto in de voortuin te
weigeren;
- 19.30 uur: een bezwaarschrift gericht tegen 
het besluit van het college van 14 maart 2019, 
gepubliceerd in de Staatscourant op 24 juni 
2019. Er is besloten tot het instellen van een 
parkeerverbod (zone), een wettelijke maximum 
snelheid van 30 km/uur (zone) en plaatsen van 
verkeersborden op het parkeerterrein Vlet in 
Raamsdonksveer.

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 -46-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.


