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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

In De Stek organiseerde de Ver-
enigde Ondernemers Geertrui-
denberg (VOG) op donderdag 14 
februari de Algemene Ledenver-
gadering. Het werd een avond 
waarop cijfertjes en terugkijken 
naar 2018 een hoofdrol speel-
den, maar waar vooral de ambi-
tieuze plannen voor het huidige 
kalenderjaar zijn blijven han-
gen. De afsluitende woorden 
bij de rondvraag waren eigen-
lijk een samenvatting van het 
geheel. “Complimenten, voor 
het positieve enthousiasme voor 

veel verschillende onderwerpen 
en de sfeer die hier heerst, want 
die is heel prettig.”

RAAMSDONKSVEER – Dat gevoel 
was er eigenlijk al voor het of-
fi ciële begin, er heerste een in-
formele sfeer zoals bij een (net-
werk)borrel. Die sfeer wist Louis 
de Wit, voorzitter van de VOG, 
tijdens zijn verhaal goed vast te 
houden. Dat begon al met de 
eerste opmerking. “Jullie zijn 
hier vanavond, dat wil zeggen 
dat jullie ook niet uitgenodigd 

zijn om op Valentijnsdag uit 
eten te gaan”, zei hij met een 
knipoog.

En juist dat gevoel maakte het 
voor de meeste bezoekers geen 
vergadering, maar eerder een 
gezellig samenzijn vol belangrij-
ke informatie. De Wit liep door 
‘de fi nanciële handel en wandel’ 
van de VOG. En alles kwam daar-
bij op tafel. Van de inkomsten in 
2018 tot het aantal ontbijtsessies 
dat was georganiseerd en van de 
uitgaven in 2018 tot het aantal 
bezoekers op de VOG-website 
in het afgelopen jaar. En daar-
na volgde nog de begroting. 
Vrij gedetailleerd verscheen die 
op het scherm, waarna een ge-
maakte zucht van De Wit volg-
de. Secretaris Ron Broeders re-
ageerde direct. “Transparant, 
Louis. Transparant.”

De transparantie was er, in cij-
fers en in woorden. Maar ook in 
dromen, want voor 2019 staan 
er heel wat plannen op papier. 
“Er ligt verschrikkelijk veel op de 
plank”, omschreef De Wit de pro-
jecten en activiteiten van dit jaar.

AFGELOPEN DONDERDAG 14 FEBRUARI
DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VAN DE VOG

VOG AGENDA
07 maa 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Verbrugge Makelaardij
 Gangboord 2, Raamsdonksveer

17 apr 2019  17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ruisvoorn 6, Raamsdonksveer

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

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

Maak deel uit van een dynamisch team dat 
geen uitdaging uit de weg gaat. Wordt 
DE penningmeester van 300 ondernemers 
binnen de vereniging!

Op 14 februari vond de ALV plaats. De le-
den gaven decharge voor het gevoerde 
beleid. Aan de orde kwam de druk op de 
bestuursleden. Besloten is om een pen-
ningmeester te zoeken.

De afgelopen jaren heeft Ron Broeders 
een dubbel functie uitgevoerd: secreta-
ris en penningmeester. Dit is te veel werk 
voor een persoon en onwenselijk.

Bij voorkeur meldt een lid aan die ervaring 
of affi nitet met fi nanciën heeft. De in-
spanning is beperkt met 300 leden die een 
maal per jaar contributie betalen. Jaarlijks 
begroten we gezamenlijk binnen het be-
stuur. Maandelijks worden nota’s betaald 
die worden goedgekeurd tijdens de be-
stuursvergadering. En ieder kwartaal be-
kijken we of we op begroting blijven.

Wij zouden het op prijs stel-
len dat een lid aangeeft op 
info@vogweb.nl dat hij of zij interesse 
heeft. We stellen voor dat je een aantal 

maanden meeloopt om te wennen en op 
die wijze een geruisloze overdracht reali-
seren.

NB. Het VOG bestuur is een dynamisch 
team ;-) We pakken veel gave projec-
ten aan. We zijn actief en houden elkaar 
scherp. Onderdeel maken van dat team 
geeft je energie. Dat garanderen we je!

VOG ZOEKT PENNINGMEESTER

Tijdens de pauze en achteraf was er volop gelegenheid tot netwerken.VOG-voorzitter Louis de Wit presenteerde o.a. de jaarcijfers.



Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
8-2-2019 Amerweg, Geertruidenberg
Kap t.b.v. werkzaamheden hoogspanningsver-
binding (activiteit Kap)
11-02-2019 perceel A2946, Geertruidenberg
Plaatsen van een drietal test- en oefenmasten 
(activiteit Bouw)
12-02-2019 Pijperhof 4, 4941 WR
Raamsdonksveer
Plaatsen berging (activiteit Bouw) 
12-02-2019 Cornelis Oomestraat 3,
4944 AL Raamsdonk
Verwijderen asbesthoudend materiaal
(activiteit Sloop)
Met deze publicatie attenderen we u op activi-
teiten in uw omgeving. U kunt geen bezwaren 
indienen. 

Meldingen activiteitenbesluit milieube-
heer
11-02-2019 (HZ_MM20190022),
Elftweg 27, 4941 VR Raamsdonksveer
Interne veranderingen

U kunt geen bezwaar en beroep indienen.

Evenementenvergunningen
Aangevraagde vergunning
Er is vergunning aangevraagd voor het volgen-
de evenement:
Boerenscoop (Drive-in Bioscoop),
12 april 2019
Tijd: 20.00 - 00.00 uur
Organisatie: Melkveebedrijf Pullens en de Am-
bachtshoeve
Locatie: Luiten Ambachtstraat 27, Raamsdonk

U kunt de vergunningaanvraag inzien van 20 

februari t/m 5 maart in de Gemeentewinkel. Dit 
is de termijn voor het indienen van een ziens-
wijze. Procedure 2 is van toepassing

Incidentele festiviteit
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ge-
meld bij het college (APV, artikel 4:3). Het gaat 
om de volgende activiteit:
- Fort St. Gertrudis, Haven 54, 4931 AH Geertrui-
denberg. De festiviteit vindt plaats op 14 juni 
2019 vanaf 20.00 tot 01.00 uur.

Verleende exploitatievergunning
(artikel 2:28 APV)
Er is een gewijzigde exploitatievergunning
met uitbreiding terras verleend voor de hore-
ca-inrichting Markt 16 in Geertruidenberg (Ko-
ken aan de Markt). Procedure 1 en 3 zijn van 
toepassing.

Verleende drank- en horecavergunning
(artikel 3 Drank- en horecawet)
Er is een gewijzigde drank- en horecavergun-
ning met uitbreiding terras verleend voor de 
horeca-inrichting Markt 16 in Geertruidenberg
(Koken aan de Markt). Procedure 1 en 3 zijn van 
toepassing

Overige officiële bekendmakingen
Verkeersbesluit elektrisch oplaadpunt Leer-
thouwerstraat
Het college besloot om in de Leerthouwerstraat
in Geertruidenberg twee parkeerplaatsen
te reserveren voor een elektrische laadpaal. De 
parkeerplaatsen komen nabij de kruising met
de Koestraat. Procedure 3 en 5 zijn van toepas-
sing. U kunt het verkeersbesluit en bijbehoren-
de stukken inzien via zoek.officielebekendma-
kingen.nl en vanaf 21 februari zes weken in de

Gemeentewinkel.

Verordening voorzieningen huisvesting onder-
wijs gemeente Geertruidenberg 2019
De gemeenteraad stelde op 24 januari 2019 de 
‘Verordening voorzieningen huisvesting on-
derwijs Gemeente Geertruidenberg 2019’ vast. 
De ‘Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015’ 
en de ‘Verordening bekostiging onderhoud en 
aanpassing gymnastiekruimte voor het basison-
derwijs gemeente Geertruidenberg 2015’ zijn 
ingetrokken. 

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
De gemeenteraad stelde op 19 december 2018 
de ‘Wegsleepverordening Geertruidenberg 
2019’ vast. Tegelijk trok de raad de ‘Wegsleep-
verordening Geertruidenberg 2016’ in. De ver-
ordening trad in werking op 1 januari 2019 en 
is te vinden in ons elektronisch Gemeenteblad 
op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verleende ontheffing sluitingstijden
(artikel 2:29 APV)
De burgemeester verleende een ontheffing van 
de sluitingstijden voor carnaval voor de hore-
ca-inrichting Het Anker 16 in Raamsdonksveer
(Grillroom Pizzeria De Keizer). Procedure 1 en 3 
zijn van toepassing. 

Ontwerpbestemmingsplan Heereland
fase IV en Ontwerpbeschikking
hogere grenswaarden Wgh
Vanaf donderdag 21 februari 2019 ligt het ont-
werpbestemmingsplan Heereland fase IV met 
IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RVBPHeereland-
ON01 ter inzage (art. 3.8 Wet ruimtelijke orde-
ning juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-
recht).

Het bestemmingsplan gaat over de bouw van 
57 woningen in fase IV van het project Heere-
land in Raamsdonksveer.

Ontwerpbeschikking hogere waarde 
Wet geluidhinder
In dezelfde periode ligt ook de ontwerpbe-
schikking hogere waarde Wet geluidhinder ter 
inzage (artikel 110c van de Wet geluidhinder). 
Dit besluit gaat over hetzelfde project als het
ontwerpbestemmingsplan.

Communicatie
U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de ont-
werpbeschikking hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder, de bijbehorende stukken en het 
eindverslag van de inspraakprocedure en het 
vooroverleg van donderdag 21 februari t/m, 
woensdag 3 april 2019 inzien in de Gemeente-
winkel. Ook kunt u het ontwerpbestemmings-
plan en bijbehorende stukken inzien via www.
ruimtelijkeplannen.nl of op onze gemeentelij-
ke viewer 0779.ropubliceer.nl.
In afwijking van de tekst in kolom 2 van de pro-
cedures kan tijdens bovengenoemde termijn 
iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan en de ontwerpbeschikking
schriftelijk of mondeling naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan de
gemeenteraad van de gemeente Geertruiden-
berg. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar 
wilt maken of als u tijdens openingstijden de 
stukken niet kunt inzien, kunt u contact opne-
men met Erik Dekkers via 0162 579 593.

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 -8- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Fantaseren en realiseren
Out of the box, op die manier 
heeft het VOG-bestuur plannen 
gemaakt. Bijvoorbeeld met het 
aankopen van een optie op een 
PAL-V, de auto die zowel kan rij-
den als vliegen. Ook VOG service 
is iets waar de ondernemersver-
eniging zich voor in wil gaan zet-
ten. De blik is daarbij in eerste 
instantie gericht op bedrijven-
terrein Dombosch, waar de VOG 
wil voorkomen dat het ‘Oost-Eu-
ropese toestanden’ worden.

“Tien jaar geleden is er een bord 
geplaatst. Dat hangt op half elf 
en is groen. Dat is geen presen-
tatie. Als je de snelweg op rijdt, 
ligt de hele berm vol met af-
val. Vrachtwagenchauffeurs die 
overnachten laten alles achter, 
dat is een hoop rotzooi. Met de 

VOG service willen we schoon-
maken en opruimen. Dan denk 
je: is dat niet de taak van de ge-
meente? Dat zal wel, maar in de 
afgelopen vijftien jaar hebben 
we dat niet gemerkt. Dus doen 
we het zelf.” Men praat daar 
echter wel over met de gemeen-
te. Dat contact is sowieso goed, 
mede dankzij Nicole de Kort. 
“Die mogen we wel een compli-
ment geven. Ze zorgt voor struc-
tureel overleg met de gemeente, 
in een hoge frequentie.”

Als laatste noemde De Wit nog 
een nieuwe fantasie, een ponton 
in het water tussen Geertruiden-
berg en Raamsdonksveer. “Een 
eiland waar de jeugd kan chil-
len, waar bedrijven op een unie-
ke locatie een presentatie kun-
nen geven en waar concerten 

gegeven kunnen worden. We 
hebben de gemeente gevraagd 
aan te geven waarom het niet 
zou kunnen. Ik kan zelf zo tien 
problemen noemen, maar daar 
kun je ook mee aan de slag. Het 
is fantaseren en tegelijkertijd re-
aliseren. Kijken of we de markt 
kunnen enthousiasmeren.”

Enthousiasme
Dat is wat bij de meeste bezoe-
kers van de ALV waarschijnlijk 
ook blijft hangen. Het enthousi-
asme over de vele plannen. Niet 
denken in problemen, maar in 
oplossingen. Out of the box. Dat 
heeft de afgelopen jaren al ver-
schillende mooie projecten en 
activiteiten opgeleverd. “Dat zal 
in 2019 niet anders zijn.”

Geert Steenbakkers aan het woord over Sterk Techniek Onderwijs.


