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GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Bent u een mkb-ondernemer en 
wilt u meer omzet halen uit ex-
port? Dan is het door de overheid  
gefi nancierde SIB export coaching 
iets voor u.

Middels een export coachingstra-
ject worden ondernemers gehol-
pen om hun export op een ge-
structureerde wijze aan te pakken 
met als resultaat het maximalise-
ren van uw export.

Middels 3-4 uitvoerige sessies 
wordt u begeleid door een door 
de overheid geaccrediteerde ex-
portcoach. Dit traject is middels 
een voucher van de overheid ge-
heel kosteloos, mits u aan onder-
staande voorwaarden voldoet. 
Het kost u dus alleen tijd!

De voucher kan worden aange-
vraagd middels het invullen van 
een eenvoudig formulier. Dit kost 
u circa tien minuten. Vervolgens 

kunt u deze aanvraag indienen bij 
het ministerie van EZ.

Wat levert het u op? 

Na afl oop van het export coa-
chingstraject bent u tot een 
stappen plan gekomen waarmee 
gestructureerd de export opgezet 
c.q. vergroot kan worden. U zult 
tools in handen hebben gekregen 
die op elke exportmarkt van toe-
passing zijn.

Aspecten die aan bod komen: 

• maken van landenkeuze
• product-markt combinatie be-

palen
• gedegen marktentree bewerk-

stelligen
• selecteren en aansturen 

handels partners
• logistiek
•  internationaal onderhandelen
• juridische en fi scale aspecten

• interne organisatie
• opzetten exportplan

Voorwaarden voor deelname:

• U bent mkb-ondernemer.
• In het afgelopen jaar bedroeg 

de export niet meer dan 25 pro-
cent van de totale omzet van 
uw onderneming; of uw onder-
neming staat niet langer dan 
drie jaar ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel.

• Uw onderneming heeft nog 
niet eerder deelgenomen aan 
het traject SIB Export Coaching.

Aanmelden en informatie

Het gaat om een beperkt aantal 
vouchers in Nederland, dus op 
= op. Heeft u interesse en wilt u 
deelnemen of meer informatie? 
Neem dan contact op met Sabine 
van der Hulst van Raeda Coaching  
via e-mail: academy@vog.nl.

Bedrijf Functie Niveau
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant HBO/WO
Alfa Accountants en Adviseurs Assistent accountant-agrarisch HBO
Alfa Accountants en Adviseurs Klantbeheerder agrarisch HBO
EXHO B.V. Meerdere vacatures L/MBO
Gemeente Stadspromotor (8 uur per week) MBO
Het Hoge Veer Meerdere vacatures Vakopl IG
RiBrandy Brandbeveiliging Commercieel administratief medew. MBO
Rodenburg Installatiebedrijven 1e Monteur Electro MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Installatiemonteur Gawalo MBO
Rodenburg Installatiebedrijven Leerling Installatiemonteur Gawalo VMBO>
Roma Nederland Monteurs LBO Bouw
Total Work Industries Meerdere vacatures MBO
TravelXL Travelplanner/Reisadviseur MBO
Tullp B.V. Commercieel medew verkoop 

binnendienst
MBO >

Uitzendbureau Brabant Meerdere vacatures LBO+/MBO
VDA Geveltechniek Allround monteur buitendienst LBO >
Verbrugge Makelaardij Medew. binnendienst hypotheken MBO
VPO ICT specialisten MBO
WIJmetAARTS accountants en 
adviseurs

Assistent-accountant MBO+

WIJmetAARTS accountants en 
adviseurs

Fiscaal Aangifte medewerker MBO+

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/vacaturebank/vacatures-bij-vog-leden/

HEEFT U INTERNATIONALE AMBITIES?
KOSTELOOS TRAJECT EXPORT 
COACHING BIJ VOG-ACADEMY!

VOG AGENDA

VOG VACATURES

14 feb 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda
 Bliek 15, Raamsdonksveer
14 feb 2019 19.30-23.00
 VOG Algemene Ledenvergadering bij De Stek
 Kerklaan 19b, Raamsdonksveer 
17 apr 2019  17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ramgatseweg 23, Raamsdonksveer

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

ACADEMY



De VOG is met meer dan 300 
leden een ondernemersvereni-
ging die er toe doet. Samen 
maken wij ons sterk voor on-
derwerpen die belangrijk zijn. 
Niet alleen grote bedrijven zijn 
lid van de VOG, ook middelgro-
te en kleinere ondernemingen 
voelen zich bij ons thuis. Door 
de kracht van het collectief kan 
de VOG als belangenbehartiger 
meer voor elkaar krijgen. Tege-
lijk willen we een inspirerende 
plek zijn waar ondernemers el-
kaar ontmoeten en nieuwe sa-
menwerkingen vinden.

Door lid te worden van de Ver-
enigde Ondernemers Geertrui-
denberg sluit u zich aan bij meer 
dan 300 bedrijven uit onze ge-
meente. 

Als lid kunt u uw bedrijf en uw 
activiteiten onder de aandacht 
brengen van een groot netwerk, 

alle andere bedrijven in onze ge-
meente en ruim 1200 abonnees 
van onze wekelijkse Nieuwsbrief.

We organiseren verschillende 
netwerk-momenten, zoals be-
drijfsbezoeken en de Algemene 
Ledenvergadering. Elke bijeen-
komst heeft zijn karakteristieken 
en daarom een mooi moment je 
netwerk aan te halen of uit te 
breiden.

Daarnaast versturen we bijna da-
gelijks berichten over nieuwsfei-
ten in en rondom de gemeente 

Geertruidenberg en publiceren 
we wekelijks deze pagina’s in de 
Langstraat.

Ieder VOG lid krijgt een eigen be-
drijfspagina in het bedrijvenover-
zicht waarin de belangrijkste 
contactgegevens gepresenteerd 
worden.

Sinds kort beschikken we over 
twee informatiezuilen. Een aan 
de Maasdijk en een aan de Wil-
helminalaan te Raamsdonksveer. 
Hierop kan geadverteerd worden 
tegen de laagste tarieven in de 
markt. En, “last, but not least”, 
bieden we de mogelijkheid tegen 
een sterk gereduceerd tarief op 
deze redactionele VOG-pagina’s 
in weekblad De Langstraat een 
advertentie te plaatsen. Wilt u 
hierover meer weten? Neem dan 
contact op met Elma de Wild op 
06 - 2938 9041.

Het basislidmaatschap van de 
VOG kost slechts € 110 per jaar.

Naast het Basislidmaatschap heeft 
u de mogelijkheid om aan te mel-
den als PLUS lid, waarmee u naast 
alle genoemde zaken van het ba-
sislidmaatschap, een prominente-
re presentatie krijgt. VOG Plus-le-

den krijgen een aantal extra 
mogelijkheden: een uitgebreide 
bedrijfspagina, gratis vacatures 
plaatsen op de VOG-website en 
-nieuwsbrief en de mogelijkheid 
om (tegen betaling) advertori-
als te plaatsen in de nieuwsbrief. 
Ook is het mogelijk om andere 
VOG-leden extra voordeel te bie-
den. Een PLUS lid betaalt € 40 ex-
tra op het basislidmaatschap per 
jaar en eenmalig € 25 voor het 
aanmaken van de PLUS pagina.

Voor óns betekent uw lidmaat-
schap dat wij meer invloed krijgen 
als organisatie. Een groter leden-
bestand geeft ons immers meer 
draagvlak en zeggingskracht, on-
der meer richting de lokale over-
heid. U kunt meepraten en mee-
beslissen door aan te schuiven bij 
een bestuursvergadering of een 
van onze netwerkmomenten te 
bezoeken. 

Meer weten of lid worden? Mail 
naar info@vogweb.nl of kijk op 
www.vogweb.nl.
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VOG-LIDMAATSCHAP, VEEL VOORDEEL EN LAGE KOSTEN 

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

14 FEBRUARI 
ALGEMENE 
LEDENVERGA-
DERING VOG

WILT U HIER OOK UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaten: 
143x60 mm / 143x124 mm / 290x124 mm

met meer dan 

30% VOG-leden korting 
op de losse mm-prijzen.

Bel Elma de Wild (06 - 2938 9041) 
voor de mogelijkheden.

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
21-01-2019 Kanseliersstraat Raamsdonk
Gebruik openbare grond (activiteit Roerende 
Zaken)
21-01-2019 Markt 15, 4931 BR Geertruidenberg
Wijziging achtergevel (activiteit Bouw, Sloop 
en Monument)
23-01-2019 Terreplein 42, 4931 DL Geertruiden-
berg
Plaatsen zonnepanelen achterzijde woning (ac-
tiviteit Bouw)
24-01-2019 Rivierkade 2C, 4931 AA Geertrui-
denberg
Wijziging bestemming bedrijfspand (activiteit 
RO)

Met deze publicatie attenderen we u op acti-
viteiten in uw omgeving. U kunt nog geen be-
zwaren indienen.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aan-
vraag omgevingsvergunning wordt met 6
weken verlengd:
Wim Boonsstraat (HZ_WABO201800374), ont-
vangen 29 november 2018, verdaagd op 22

januari 2019
10 nieuwbouw woningen (activiteit Bouw)
Tegen een besluit tot het verlengen van de be-
slistermijn is geen bezwaar of beroep mogelijk 
(artikel 6.3. Awb)
Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
17-01-2019 Brasem 37-39, Raamsdonksveer 
(Olpa Hank B.V.)
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden

23-01-2019 Ramgatseweg 59, Raamsdonksveer 
(1-2-3 Auto B.V.)
Maatwerkvoorschrift geluidgrenswaarden
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing. Voor meer 
informatie kunt u een afspraak maken bij de 
Gemeentewinkel.

Evenementenvergunningen
Ontvangen aanvragen
Er zijn evenementenvergunningen aange-
vraagd voor:
Themamiddag paasbrunch met rondleiding
kerk, 21 en 22 april 2019
Aanvrager: Stichting Behoud Geertruidskerk
Locatie: Geertruidskerk, Geertruidenberg

Een magische Harry Potter school met brunch, 

6 april 2019
Aanvrager: Lemistore
Locatie: Geertruidskerk, Geertruidenberg

Boer en festival, 5 mei 2019
Aanvrager: Melkveebedrijf Pullens en de Am-
bachtshoeve
Locatie: Luiten Ambachtstraat 27, Raamsdonk

De bovenstaande vergunningaanvragen liggen 
ter inzage van 31 januari t/m 14 februari. Dit is 
ook de termijn voor het indienen van een ziens-
wijze. Procedure 2 is van toepassing.

Bende Betoeterd, 3 maart 2019
Tijd: 13.30 uur – 17.30 uur
Organisatie: Kon. Harmonie i.s.m. meerdere or-
ganisaties
Locatie: ‘Place Napoleon’, Keizersdijk Raams-
donksveer 
Wegafsluiting: n.v.t.

De bovenstaande vergunningaanvraag ligt ter 
inzage t/m 7 februari. Procedure 2 is van toe-
passing.

Incidentele festiviteiten
Er is een kennisgeving incidentele festiviteiten 
gemeld bij het college (APV, artikel 4:3). Het 
gaat om de volgende activiteit:
- De Vrije Valk, Stationstraat 2, 4944 AK in 
Raamsdonk. De festiviteiten vinden plaats op 2
februari, 9 februari, 15 februari en 22 februari 
2019 vanaf 10.00 tot 1.30 uur.

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 griffierecht 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 griffierecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -5- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

14 FEBRUARI 
VOG ALGEMENE 
LEDENVERGADE-
RING
Op donderdag 14 februari is 
weer de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van de VOG. 
We blikken terug op het afge-
lopen jaar, bespreken de jaar-
cijfers en kijken vooruit naar 
de plannen voor 2019. 

Ook deze keer vindt de verga-
dering weer plaats bij De Stek 
in Raamsdonksveer. Alle leden 
van de VOG zijn van harte 
welkom. Inloop is vanaf 19.30 
uur, de vergadering begint 
om 20.00 uur. Aanmelden kan 
via https://vogweb.nl/aanmel-
den-vog-alv/

“Een van de voordelen van het VOG-lidmaatschap is het voordelig adver-
teren in de Langstraat en op de digitale informatiezuilen.”


