
VOG AGENDAVOG AGENDAVOG AGENDA
19 december 2019 20:00 - 22:30 uur
 Verbrugge’s Kerstcafé
 De Watertoren, Oosterhoutseweg 18, Raamsdonksveer

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

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

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen

22-11-2019 Ambrosius Rozendaelstraat 64, 
4931 RG Geertruidenberg
Aanleg dam met duiker (activiteit Bouw)
26-11-2019 Rietstraat 22, 4941 CC Raamsdonks-
veer
Verbouwing woning (activiteit Bouw)
28-11-2019 Diepenbrockstraat 12, 4941 WN 
Raamsdonksveer
Renoveren kap woning, 3 dakkapellen (activi-
teit Bouw)

Sloopmelding
25-11-2019 Bergenstraat 9, 4944 XE Raamsdonk
Sloop 2 schuren + overkapping
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (Reguliere procedure)
21-11-2019 Bergenstraat 9, 4944 XE Raamsdonk
Nieuwbouw loods (activiteit Bouw)
29-11-2019 Rietstraat 22, 4941 CC Raamsdonks-
veer
Verbouwing woning (activiteit Bouw)

Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de Ge-
meentewinkel. 

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Individuele gehandicapten par-
keerplaats (GPP) Benraatshoef in Raamsdonks-
veer
Het college wijst een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken toe bij de Ben-
raatshoef in Raamsdonkveer.

Verkeersbesluit individuele gehandicaptenpar-
keerplaats IGPP Schansweg in Geertruidenberg
Het college wijst een individuele gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken toe bij de 
Schansweg in Geertruidenberg.

Verkeersbesluit Instellen
inhaalverbod Kanaalweg-Oost in Geertruiden-
berg
Het college stelt inhaalverbod in op de kanaal-
weg-Oost in Geertruidenberg.
Procedure 3 en 5 zijn van toepassing.
U kunt het verkeersbesluiten en bijbehorende 

stukken inzien via zoek.offi cielebekendmakin-
gen.nl en vanaf 4 december 6 weken in de Ge-
meentewinkel.

Evenementenvergunningen
Er is een vergunning verleend voor onder-
staand evenement:
Kofferbakmarkt, 7 juni 2020
Locatie: in de Venestraat en op de Markt in 
Geertruidenberg.
Tijd evenement: zondag 7 juni 2020 van 10.00 
– 17.00 uur.
Wegafsluiting: de Markt en de Venestraat van-
af 07.00 tot 19.30 uur.
Bovengenoemde vergunning is verzonden op 
26 november 2019.
Procedure 3 is van toepassing.

Overige offi ciële bekendmakingen
Aanwijzing toezichthouders
Het college van B&W en de burgemeester van 
Geertruidenberg maken bekend, ieder voor zo-
ver het hun eigen bevoegdheid betreft, dat zij 
hebben besloten om een aantal medewerkers 
van de gemeente Geertruidenberg aan te wij-
zen als toezichthouder ingevolge artikel 5:11 
van de Algemene wet bestuursrecht. 

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op 
de dag na bekendmaking. Door deze aanwij-
zingen kunnen de toezichthouders, voor zover 
het noodzakelijk is voor hun werkzaamheden 
en ieder voor zover het hun eigen bevoegdheid 
betreft, gebruikmaken van de bevoegdheid om 
toezicht te houden op de naleving van verschil-
lende wet- en regelgeving.

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 -49-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

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: Duurzame inzetbaarheid per-
soneel.

Wilt u investeren in de duurzame inzet-
baarheid van uw personeel? Dan biedt het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidiemo-
gelijkheden. U kunt subsidie ontvangen 
voor het opstellen of uitvoeren van een 
bedrijfsadvies door een externe adviseur, 
om uw werknemers langer aan het werk 
te houden en hun arbeidsproductiviteit te 
vergroten.

Het doel van dit Europese subsidiepro-
gramma is om mensen langer en produc-
tief aan het werk te houden en om in te 
zetten op leeftijdsbewust personeelsbe-
leid. Als uw medewerkers gemotiveerd en 
vitaal zijn, is er minder ziekteverzuim en 
stijgt de arbeidsproductiviteit binnen uw 
bedrijf. Als werkgever kunt u binnen uw 

project een externe adviseur inhuren om 
een advies met een implementatieplan op 
het gebied van duurzame inzetbaarheid 
te krijgen, óf om begeleiding in de imple-
mentatie van zo’n plan te krijgen.

Subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid 
Bedrijven/Instellingen
U kunt 50% subsidie ontvangen voor de 
kosten van een externe adviseur voor 
een advies en/of implementatieplan om 
de duurzame inzetbaarheid onder uw 
werknemers te bevorderen. De subsidie 
bedraagt minimaal € 6.000 en maximaal 
€ 12.500. Het is nog niet bekend wanneer 
de volgende openstelling van deze subsi-
die is. 

Wilt u maatregelen nemen om de vitaliteit 
van uw werknemers te bevorderen? Grijp 
dan uw óók uw subsidiekans!

Let op: alle subsidies kennen hun eigen 
openings- en sluitingsdata. Houd deze dus 
goed in de gaten! 

Bron: subsidiefocus.nl

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

DUURZAME INZETBAAR-
HEID PERSONEEL

SUBSIDIEKANSEN

ACADEMY

Datum 10-01-2020
Locatie Adviescentrum Rabobank Amerstreek

Distributieweg 15, Oosterhout
(er is voldoende parkeergelegenheid)

Ontvangst vanaf 17.00 uur
Opening 18.00 uur
Einde 20.00 uur 

Het kan zijn dat je deze uitnodiging via meerdere kanalen ontvangt.
Je hoeft je echter maar één keer aan te melden.  
  

Beste ondernemer,

2020. Een jaartal in balans. Ook bedrijven zoeken naar de juiste balans, bijvoorbeeld met 
meer vrouwen op belangrijke posities en gelijke kansen voor jongeren en mensen met 
een migratie-achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt.

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie interviewen we Yoeri Martens, student en aankomend 
vijfde generatie binnen Martens Beton, die recent de Groene Pluim in ontvangst nam. 
Ook het netwerk voor ondernemende vrouwen NOO geeft acte de présence. 

Hef samen met collega-ondernemers het glas op een mooi en inclusief 2020. Je bent 
van harte welkom, samen met je partner. 

MELD JE DIRECT AAN

2020 IN BALANS

Arie Rietveld
VNO-NCW Oosterhout

Paul van der Westen
MKB Regio Oosterhout

Louis de Wit
VOG

Ton Zwinkels 
BND

Saskia van Dun
Rabobank Amerstreek

De nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd door VNO-NCW Oosterhout, MKB Regio Oosterhout, 
VOG en BND, samen met Rabobank Amerstreek.


