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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Bibliotheek Theek 5 Raamsdonks-
veer organiseert iedere maand 
de Walk&Talk. Dé plek waar jij 
als werkzoekende je ervaringen 
uitwisselt. Zo kun je anderen in-
spireren en zelf nieuwe energie 
opdoen. Iedere maand wordt er 
een ander thema behandeld. Dus 
meteen nieuwe kennis opdoen 
om zo met een frisse blik in bewe-
ging te blijven.

Ontmoet, netwerk en deel kennis 
en ervaring met een goede kop 
koffi e tijdens Walk&Talk. Iedere 
eerste dinsdag van de maand ben 
je welkom in Bibliotheek Raams-
donksveer. Het programma gaat 
om 10.00 uur van start. Het eerste 
halfuur behandeld een gastspre-
ker een specifi ek thema en daar-

na kan de koffi epauze beginnen. 
Hét moment om vragen te stel-
len over zaken waar jij tegenaan 
loopt en voor het geven en krij-
gen van advies en tips van je “col-
lega’s”.

De eerstvolgende Walk&Talk bij-
eenkomst is op dinsdag 12 maart 
met het thema: 

Een eigen onderneming star-
ten, wel of niet?

Bianca van Poppel van Pops Ad-
vies en Ondersteuning is hierbij 
de gastspreker. Voor jezelf begin-
nen is een hele stap want er komt 
heel wat bij kijken. Hoe pak je het 
aan en past het bij mij? Een he-
leboel vragen waar zelfstandige 

ondernemer Bianca van Poppel 
veel antwoorden op kan geven. 
Ze vertelt haar eigen verhaal, hoe 
zij besloten heeft een eigen on-
derneming te starten. Ook komen 
er zaken aan bod waar je allemaal 
rekening mee moet houden als je 
dit overweegt. Ze vertelt zeker 
ook over het belang van netwer-
ken, aangezien dat ook heel be-
langrijk is als je ondernemer bent.

Zien we jou ook tijdens dé koffi e-
pauze voor werkzoekenden? 
Kijk voor meer informatie op 
www.theek5.nl/walkentalk. Deel-
name en de koffi e zijn gratis.

Bibliotheek Theek 5
Keizersdijk 30, Raamsdonksveer
Contactpersoon Sharon de Hart

Het plassengebied in Raamsdonks-
veer Zuid bestaat uit de Nionplas 
en de put van Caron. De twee 
plassen liggen vlak bij elkaar in 
een natuurgebied. De Nionplas 
ligt op gemeentegrond, de ande-
re plas is in het bezit van beheers-
maatschappij J. Caron. Al langere 
tijd bestaat het idee om van dit 
gebied een mooie plek te maken 
voor recreatie en natuurbeleving. 
Gemeente, Caron en andere partij-
en zijn hierover in gesprek. 

Onze uitdaging: een plan te ma-
ken voor recreatie en natuur in 
het gebied dat past binnen de 
regels. Het Plassengebied ligt aan 
de zuidkant van de A59, onder 
Raamsdonksveer. Voor dit gebied 
gelden allerlei regels. Regels van 
de gemeente, maar ook van de 
provincie, het waterschap en Rijks-
waterstaat. Toch willen wij de uit-
daging aangaan om samen met 
deze partijen te kijken of er moge-
lijkheden zijn om dit gebied verder 
te ontwikkelen tot een fi jne plek 
waar inwoners kunnen recreëren 
en genieten van de natuur.

Voordat we deze samenwerking 
aangegaan stelt de gemeente een 
Ontwikkelvisie op. Hierin staan de 
kaders en mogelijkheden waarbin-
nen dit gebied kan worden ont-
wikkeld. Dit is ook het toetsings-
kader voor particuliere initiatieven 
en vormt de basis voor de (moge-
lijke) samenwerking.

Adviesbureau BRO kreeg in het na-
jaar 2017 opdracht om deze Ont-
wikkelvisie op te stellen. Met alle 
eigenaren, gebruikers en omwo-
nenden zijn gesprekken gevoerd 
om de belangen in beeld te bren-
gen. Ook is verkend welke kansen 
en grenzen worden gevormd uit 
de diverse beleidskaders en wet-
geving. Er werden gesprekken ge-
voerd met Provincie, Waterschap 
en Rijkswaterstaat.

De ontwikkelruimte blijkt beperkt 
door de beleidskaders. Daarom is 
een concept ontwikkelplan op-
gesteld. De ontwikkelings- en 
gebruikswensen zijn naast de 
beleidskaders gelegd. Het is niet 
bedoeld als blauwdruk voor het 
gebied maar het geeft een eerste 

visie en richting van de gebruiks-
mogelijkheden van het gebied.

Invloed ontwikkelingen Hooipol-
der op plassengebied
Door het in de toekomst (moge-
lijk) wegvallen van afrit 34 aan de 
A59 kan het gebied rondom de 
watertoren ook betrokken wor-
den bij deze herinrichting. 

De ontwikkelvisie 
De concept ontwikkelvisie Plassen-
gebied Raamsdonksveer is donder-
dag  24  januari 2019 door de raad 
offi cieel vastgesteld.

Voor vragen en  aanvullende infor-
matie kunt u terecht bij projectlei-
der Jet Westhoff. Haar telefoon-
nummer is (0162) 579 558.

Bron: gemeente Geertruidenberg

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
Bos Adviesgroep Finance Consultant – the next level! HBO/WO
Bos Adviesgroep Creëer je eigen functie bij Bos 

Adviesgroep?
HBO/WO

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/

WALK&TALK
DÉ KOFFIEPAUZE VOOR WERKZOEKENDEN

ONTWIKKELINGEN PLASSENGEBIED

VOG AGENDA

VOG VACATURES

14 feb 2019 19.30-23.00
 VOG Algemene Ledenvergadering bij De Stek
 Kerklaan 19b, Raamsdonksveer 
07 maa 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda
 Bliek 15, 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.
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Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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WALK&TALK 
BIJ DE 
BIBLIOTHEEK 
IN R’VEER

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

ONTWIKKELIN-
GEN PLASSEN-
GEBIED

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
25-01-2019 Schapendonk 114, 4942 CG Raams-
donksveer
Aanbouw erker (activiteit Bouw en Sloop)
30-01-2019 Bartoklaan 2, 4941 WH Raams-
donksveer
Project Brahmsstraat/kavel 6, nieuwbouw wo-
ning (activiteit Bouw)
Met deze publicatie attenderen we u op acti-
viteiten in uw omgeving. U kunt nog geen be-
zwaren indienen. 

Verleende vergunning (reguliere proce-
dure)
25-01-2019 Burg. Allardstraat 2, 
4931 CA Geertruidenberg
Uitbreiding HSV Ons Genoegen (activiteit 
Bouw)
25-01-2019 Markt 29, 
4931 BR Geertruidenberg
Verbouwing pand (activiteit Sloop)
28-01-2019 Kerkstraat 9, 4944 XB Raamsdonk
Wijzigen bestaande woning (activiteit Bouw)
30-01-2019 Wim Boonsstraat 45 t/m
63 oneven, 4944 XN Raamsdonk
Nieuwbouw woningen (activiteit Bouw + RO)
30-01-2019 Wim Boonsstraat 65,
4944 XN Raamsdonk
Nieuwbouwwoning (kavel 30) (activiteit Bouw)
30-01-2019 Karel V Laan 13, 4931
HA Geertruidenberg
Plaatsen van een dakkapel (activiteit Bouw)
30-01-2019 Peuzelaar 1, 4931 PA
Geertruidenberg
Vervanging transformatoren (activiteit Bouw + 
milieuneutraal veranderen) Procedure 3 is van 
toepassing. Voor meer informatie kunt u een 
afspraak maken bij de Gemeentewinkel.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning worden 6 we-
ken verlengd:
Weegbree 5 (HZ_WABO201800329),
ontvangen 24 oktober 2018, verdaagd
op 25 januari 2019
Uitbreiding woning (activiteit Bouw)
Zalmweg 1a (HZ_WABO20180346),
ontvangen 9 november 2018, verdaagd
op 25 januari 2019
Aanvraag (on) roerende zaken (activiteit Bouw 
+ Roerende zaken)

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

Opschorten
De beslistermijn van de onderstaande aange-
vraagde omgevingsvergunning wordt opge-
schort met 4 weken (33 dagen).
Burg. Krijgsmangeerde 43, 4942
AV Raamsdonksveer, verzonden 28
januari 2019
Bouwwerk brandveilig gebruiken (activiteit
Brandveilig gebruik)

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

Meldingen activiteitenbesluit
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

18-01-2019 (HZ_MM20180221),
Brasem 39, 4941 SE Raamsdonksveer
Veranderen bedrijf

U kunt geen bezwaar en beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Verleende vergunningen
Er is een vergunning verleend voor de volgende 
evenementen:

Veerse Truckrun, 15 juni 2019
Tijd: 8.00 uur -17.00 uur
Organisatie: Stichting Veerse Truckrun
Locatie: diverse routes door gemeente en ter-
rein CSI, Lissenveld 41 te Raamsdonksveer
De vergunning is verzonden op 1 februari 2019.

Auto & Motorsport Experience, 4 mei 2019
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur
Locatie: op het terrein van Louwman en Parqui, 
Steurweg 8 in Raamsdonksveer
De vergunning is verzonden op 28 januari 2019.

Handbaltoernooi/Goodflooring-H.M.C.Raams-
donksveer, 17 en 18 augustus 2019
Tijd: 17 augustus: vanaf 9.00 tot 1.00 uur en 18 
augustus: vanaf 9.30 tot 19.00 uur
Locatie: Sportterrein, Kloosterweg 2, Raams-
donksveer
Organisatie: Goodflooring-H.M.C. Raamsdonks-
veer
De vergunning is verzonden op 31 januari 2019.

Op de bovengenoemde vergunningen is proce-
dure 3 van toepassing. 

Incidentele festiviteiten
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- De Stek, Kerklaan 19, 4941 TW 
Raamsdonksveer. De festiviteit vindt plaats op 6 
april 2019 vanaf 19.00 tot 01.30 uur.

Verkiezingen provinciale staten
en waterschap
Stemmen in een andere gemeente
Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen 
voor de leden van de provinciale staten en van 
het algemeen bestuur van Waterschap Brabant-
se Delta. U mag als kiezer uw stem uitbrengen 
in een andere gemeente. U heeft hiervoor een 
kiezerspas nodig. U kunt schriftelijk of monde-
ling een verzoek indienen. 

Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis kunt u kosteloos for-

mulieren krijgen waarmee u een verzoek 
kunt indienen voor een kiezerspas.

2. U kunt het formulier tot uiterlijk 15 maart 
2019 toesturen naar de burgemeester van de 
gemeente waar u op de dag van de kandi-
daatstelling (4 februari 2019) als kiezer gere-
gistreerd staat.

3. Als u met een kiezerspas stemt, kunt u uw 
stem niet via een volmacht uitbrengen.

4. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, ont-
vangt u van ons een kiezerspas.

Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van uw stempas, kunt u deze 

in het gemeentehuis om laten zetten in een 
kiezerspas. Dit kan alleen bij de gemeente 

waar u op de dag van de kandidaatstelling (4 
februari 2019) als kiezer geregistreerd staat. 
U kunt uw stempas om laten zetten tot 19 
maart 12.00 uur. 

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezer-
spas, kan in ieder stembureau binnen de pro-
vincie een stem uitbrengen voor de provinciale 
staten verkiezingen. Voor het waterschap kunt 
u stemmen bij ieder stembureau binnen de 
grenzen van het waterschap. Wilt u meer infor-
matie? Neem dan telefonisch contact op met de 
gemeente via 140162. 

Stemmen bij volmacht
Als u als kiezer niet in de gelegenheid bent om 
zelf te stemmen, dan kunt u een andere kie-
zer machtigen om dit voor u te doen. Dit heet 
stemmen bij volmacht. Dit kan zo wel voor de 
provinciale staten verkiezing als voor de verkie-
zingen voor het waterschap. 

Schriftelijk verzoek
1. Bij het gemeentehuis kunt u kosteloos for-

mulieren krijgen waarmee u een verzoek 
kunt indienen. 

2. U kunt het formulier tot uiterlijk 15 maart 
2019 toesturen naar de burgemeester van de 
gemeente waar u op de dag van de kandi-
daatstelling (4 februari 2019) als kiezer gere-
gistreerd staat. 

3. De gemachtigde moet op de dag van de kan-
didaatstelling (4 februari 2019) als kiezer ge-
registreerd staan. 

4. Als we uw verzoek goedkeuren, ontvangt 
de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij 
moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem 
uitbrengen. 

5. U mag na goedkeuring de volmacht niet 
meer intrekken. Daarnaast mag u uw stem 
zelf niet meer uitbrengen. Dit mag alleen 
door degene doen die u heeft gemachtigd. 

Machtiging door stempas
1. U kunt een andere kiezer machtigen om voor 

u te stemmen door uw stempas aan diege-
ne te geven. Dit kan tot op de dag van de 
stemming. U vult zelf de achterkant van de 
stempas in. 

2. Voor provinciale staten verkiezing moet 
de gemachtigde op de dag van de kandi-
daatstelling (4 februari 2019) in dezelfde 
gemeente staan ingeschreven als de kiezer 
die de volmacht geeft. Voor de verkiezingen 
voor het waterschap moet de gemachtigde 
in hetzelfde waterschap geregistreerd staan. 

3. De gemachtigde moet de volmachtstem te-
gelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Dit 
kan alleen in de gemeente waar hij staat 
ingeschreven. 

4. Degene die de volmacht geeft kan deze tot 
het uitbrengen de stem intrekken.

De gemachtigde mag maximaal voor twee an-
dere mensen stemmen. Wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met de gemeente via 
140162. 

Overige officiële bekendmakingen
RECTIFICATIE:
Conceptvisie Dombosch Werkt!
Binnen het project Dombosch Werkt! werken 
we aan een nieuw bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein Dombosch. Ter voorbereiding 
maakten we een toekomstvisie op het gebied.

Communicatie
De concept toekomstvisie is verwerkt in een 
kaart. U kunt de visie sinds 25 januari drie we-
ken inzien via 
www.bragis.nl/dombosch_toekomst 
of via de link op 
www.geertruidenberg. nl/visiedombosch.

Zienswijzen
Iedereen kan gedurende de inzageperiode 
schriftelijk een zienswijze indienen over de toe-

komstvisie. De schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan de gemeenteraad.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Wim 
Boonsstraat en Brahmsstraat
Op 24 januari 2019 stelde de gemeenteraad het 
bestemmingsplan Wim Boonsstraat en Brahms-
straat met IMRO-nummer NL.IMRO.0779. RDR-
VBPboonsbrahms-VS01 gewijzigd vast (art. 3.8 
Wet ruimtelijke ordening). De gewijzigde vast-
stelling gaat over de toegestane goothoogte 
voor de locatie Wim Boonsstraat. 

Het bestemmingsplan is opgesteld om enkele 
kleine wijzigingen voor de nieuwbouwlocaties 
aan de Brahmsstraat in Raamsdonksveer (op de 
locatie van de voormalige bibliotheek) en de 
Wim Boonsstraat in Raamsdonk door te voeren.

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder
Ook nam het college op 27 november
2018 de beschikking hogere waarde
Wet geluidhinder.

Communicatie
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit, de beschikking hogere 
waarde Wet geluidhinder, en de bijbehorende 
stukken gedurende zes weken (van donderdag 
7 februari t/m woensdag 20 maart 2019) inzien 
in de Gemeentewinkel. U kunt de stukken ook 
inzien via zoek.officielebekendmakingen.nl en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
U kunt beroep indienen van 7 februari t/m 20 
maart 2019. Dit kan alleen als u uw zienswij-
ze over het ontwerpbestemmingsplan of de 
beschikking hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder, op tijd aan de gemeenteraad kenbaar 
maakte of als u als belanghebbende kunt aan-
tonen dat u hiervoor redelijkerwijs niet in staat 
bent geweest. 

Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen 
van het bestemmingsplan kan iedere belang-
hebbende tijdens de termijn beroep instellen. 
Het beroepschrift moet worden gericht aan: De 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019 2500 EA ‘s-Gravenhage 

Het instellen van beroep schort de werking 
van het bestemmingsplan niet op. Degene die 
beroep instelt kan een verzoek om voorlopi-
ge voorziening indienen bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak. Het bestem-
mingsplan treedt in werking op 21 maart 2019, 
tenzij voor deze datum een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend. In dat geval 
wordt de inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan opgeschort totdat op het verzoek is 
beslist.

Collectieve dagen 2019
Het college kan festiviteiten aanwijzen waarop 
de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbe-
sluit niet van toepassing zijn (APV, artikel 4:2). 
Dit noemen we collectieve festiviteiten. Deze 
festiviteiten hoeven tot 01.30 uur niet aan de 
geluidsvoorschriften uit het activiteitenbesluit 
te voldoen. Na 01.30 uur moeten ze zich weer 
aan de voorschriften uit dit besluit houden. 
Voor 2019 wees het college de volgende dagen 
aan als collectieve festiviteit:

Festiviteiten in alle kernen:
Carnaval: 28 februari t/m 6 maart 2019
Koningsnacht: 26 april 2019
Oudejaarsavond en -nacht: 31 december 2019

Geertruidenberg
Rondje den Berg: 14 - 15 september 2019
Kermis: 4 - 5 oktober 2019

Raamsdonksveer
Kermis: 28 - 29 juni 2019
Veerse dag: 13 - 14 september 2019

Raamsdonk
Kermis: 1 - 2 juni 2019
Dollemansdagen: 6 - 7 juli 2019

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 -6- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.


