
VOG AGENDA

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

10 januari 2020 17:00 - 20:00 uur
 Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie
 Rabobank Amerstreek, Distributieweg 15, Oosterhout

* Onze leden hebben de uitnodiging hiervoor reeds 
ontvangen. Graag vernemen we of je aanwezig bent. Laat 
dit weten via https://vogweb.nl/aanmelden-vog-alv/

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

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

De Verenigde Ondernemers Geer-
truidenberg krijgt per 1 december 
de sleutel van Markt 38 en start 
daar het Ondernemershuys, een 
centrale ontmoetingsplek voor 
ondernemend Geertruidenberg. 

De VOG is al langer op zoek naar 
een eigen, meer zichtbare plek 
binnen de gemeente om zich te 
vestigen. De afgelopen jaren was 
de vereniging formeel gehuisvest 
op het adres van de secretaris en 
werden alle bijeenkomsten, ver-
gaderingen en afspraken met 
derden op wisselende locaties ge-
organiseerd, vaak bij een van de 
bestuursleden. De VOG professio-
naliseert en wil de dienstverlening 
en toegankelijkheid verbeteren. 
Daar hoort een eigen plek bij, met 
een (semi-)permanente bezetting 
en laagdrempelig, open karakter. 
Die plek is (voorlopig) gevonden 
op de Markt in Geertruidenberg. 

Professionalisering
VOG-voorzitter Louis de Wit ver-
telt: “De VOG maakt een profes-
sionaliseringsslag. We groeien 
gestaag en hebben onze orga-
nisatie en communicatie goed in 
structuur staan. Het bestuur 
wordt uitgebreid met 3 nieuwe 

bestuursleden en er zijn voor de 
verschillende werkgroepen co-
ordinatoren aangesteld. We zijn 
zowel online, met onze website 
en nieuwsbrief, als offl ine, met 
de wekelijkse pagina in de Lang-
straat, goed zichtbaar, maar wat 
nog ontbreekt is een eigen loca-
tie, waar leden terecht kunnen 
met vragen, het bestuur kan ver-
gaderen en onze werkgroepen 
kunnen overleggen. We waren 
al langer aan het kijken naar een 
eigen locatie, maar hadden nog 
geen plek gevonden waar we 
zo in konden stappen. Tot eni-
ge tijd geleden in een gesprek 
met wethouder Mike Hofkens de 
leegstand van diverse plekken in 
de gemeente ter sprake kwam 
en ook het oude stadhuis met 
de aangrenzende panden in het 
gesprek naar voren kwamen. Dit 
is natuurlijk een prachtige plek, 
boordevol historie en sluit perfect 

aan bij onze wensen. 

Naast de mogelijkheden 
voor overleg, inloop en 
secretariaat zien we veel 
meer kansen voor onze 
lokale ondernemers. 
Zo willen we kijken of 
we een aantal partij-
en een plek in het On-
dernemershuys kunnen 
geven die voor alle on-
dernemers binnen onze 
gemeente een toege-
voegde waarde kunnen 
bieden. Denk bijvoor-
beeld aan een vertegen-
woordiger van de Kamer 
van Koophandel die een 
ochtend in de week aan-
wezig is, een afvaardi-
ging van het Waterschap 
waar men terecht kan 
met vragen, een “loket 
Hooipolder” i.s.m. Rijks-

waterstaat, het Kadaster, de Pro-
vincie, er zijn tal van partijen die 
een plek in het Ondernemershuys 
kunnen krijgen.”

Wethouder Mike Hofkens vult 
aan: “Zo zou ik graag met onze 
contactpersoon bedrijven, Nicole 

de Kort, willen kijken 
of zij daar bijvoor-
beeld wekelijks een 
dagdeel kan zitten en 
wellicht kan het loket 
Omgevingswet hier 
een vaste plek krij-
gen. De Markt is goed 
bereikbaar, zeer re-
presentatief en het is 
voor alle ondernemers 
een laagdrempelige 
contactmogelijkheid, 
van startende ZZP-
er tot ervaren CEO. 
Ook bijvoorbeeld de 
Open Coffee Drimme-
len-Geertruidenberg, 
waar de gemeente 
partner in is, zou re-
gelmatig in het On-
dernemershuys kun-
nen plaatsvinden, 
waarbij de catering 
verzorgd wordt door 
onze lokale horeca-
ondernemers. Dit al-
les geeft een prachtige invulling 
van deze locatie tot er besloten 
wordt wat er met de panden gaat 
gebeuren. De VOG heeft met de 
beherende partij afspraken ge-
maakt over het gebruik en de kos-
ten van Markt 38 en de vergader-
zalen. Volgens de planning zullen 
de voormalige WSG-panden op 
de Markt in 2020 worden afgesto-
ten, maar als er door dit initiatief 
mogelijkheden ontstaan om hier 
een andere invulling aan te ge-
ven dan denken we hier graag in 
mee.” 

Meedenken
De VOG vraagt haar leden om 
hier ook in mee te denken. Als 
er partijen zijn die hierin kunnen 
participeren of als er ideeën zijn 
om invulling te geven aan het On-
dernemershuys dan horen we dat 
heel graag. Ook de politiek willen 
we vragen hierin mee te denken. 
De locatie op de Markt is schitte-
rend en verdient een maatschap-
pelijke functie, wellicht ontstaan 
er door dit initiatief kansen om 
de panden voor de toekomst te 
behouden. De VOG wordt als ini-

tiatiefnemer de eerste gebruiker 
van het Ondernemershuys, maar 
we verwachten samen met onze 
leden, politiek en belanghebben-
den een toegevoegde waarde te 
kunnen bieden aan ondernemend 
Geertruidenberg, Raamsdonk en 
Raamsdonksveer. 

Meer weten?
Wil je meer weten over het On-
dernemershuys of heb je ideeën 
over de invulling van het Onder-
nemershuys? Neem contact op via 
info@vogweb.nl of abonneer je 
op onze nieuwsbrief en blijf op 
de hoogte van alle ontwikkelin-
gen bij de VOG. 

VOG START HET ONDERNEMERSHUYS
EEN CENTRALE ONTMOETINGSPLEK VOOR ONDERNEMEND GEERTRUIDENBERG

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Markt 38 rechts naast het oude stadhuis. 

Wethouder Mike Hofkens (links) en VOG-voorzitter Louis de Wit bij de entree van 
het toekomstig Ondernemershuys.

Een van de vergaderzalen die het Ondernemershuys kan gebruiken. 


