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

16 januari 2020 13:00 - 14:00 uur
 Bestuursvergadering
 Het Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

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

Happy 
new 
year.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
2-12-2019 Diepenbrockstraat 8, 4941 WN 
Raamsdonksveer
Aanleg dam met duiker (activiteit Bouw)
3-12-2019 Ambachtsherenlaan 42, 4941 AS 
Raamsdonksveer
Verbouwing van bestaande woning (activiteit 
Bouw)
5-12-2019 perceel nr. B3641 nabij Klooster-
straat in Geertruidenberg
Gebruik theekoepel (activiteit RO)
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

Verleende vergunningen (Reguliere procedure)
29-11-2019 Wim Boonsstraat 52, 4944 XN 
Raamsdonk
Bouw woonhuis met inrit (activiteit Bouw + In-
rit/uitweg)
2-12-2019 Markt 2, 4931 BS Geertruidenberg
Wijzigen van het inpandige gebruik van een 
deel van het pand als kapsalon (activiteit RO)
3-12-2019 Anna Bijnsplein 11, 4942 EC Raams-
donksveer
Plaatsen dakopbouw op aangebouwde garage 
(activiteit Bouw + RO)
4-12-2019 Burchtplein 2b01 t/m 2b50 in Geer-
truidenberg
Bouw 50 appartementen/Koninginnebastion 
(activiteit Bouw + Werk of werkzaamheden 
uitvoeren)

Verleende vergunning (van Rechtswege)
3-12-2019 Landonk 12, 4941 BM Raamsdonks-
veer
Dakkapel voorzijde (activiteit Bouw)
Procedure 3 is van toepassing. Voor meer in-
formatie kunt u een afspraak maken bij de Ge-
meentewinkel. 

Verkeersbesluiten
Het college besloot om de volgende electro-
nisch oplaadpunten te plaatsen:
- ter hoogte van de parkeerplaatsen College-
weg 1 in Raamsdonksveer
- ter hoogte van de parkeerplaatsen Steurweg 1 
in Raamsdonksveer
- ter hoogte van de parkeerplaatsen Noorden-
bos 1 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 11-12- 2019 6 weken in de Ge-
meentewinkel.

Evenementenvergunningen
Ontvangen aanvraag:
Er is een evenementenvergunning aange-
vraagd voor:
Opening carnaval 2020 Raamsdonk, 21-2-2020
Datum evenement : 21-2-2020 van 14.11 - 00.00 
uur en 22-2-2020 van 10.00 -15.00 uur
Locatie: Kerkplein te Raamsdonk 
Organisatie: Stichting Raamsdonkse Karnaval
U kunt de vergunningaanvraag inzien op het 
gemeentehuis vanaf 12 tot en met 27 decem-
ber 2019. Dit is tevens de termijn voor het in-
dienen van een zienswijze. Procedure 2 is van 
toepassing. 

Verleende evenementenvergunningen
Er zijn vergunningen verleend voor de volgen-
de evenementen:
Lampionnenoptocht en popverbranding 
Raamsdonk, 25-2-2020
Tijd evenement: dinsdag van 18.45 -21.00 uur
Organisatie: Stichting Raamsdonkse Karnaval
Route en Locatie: Kerkplein, Kerkstraat, Stati-
onstraat, Molenstraat, Raadhuisstraat, Schepe-

nenstraat, Baljuwstraat, Heemraadsingel. En 
popverbranding op het grasveld gelegen aan 
het Kerkplein in Raamsdonk. Vergunning is ver-
zonden op 2-12-2019.
Procedure 3 is van toepassing.

Grote carnavalsoptocht Raamsdonk, 22-2-2020
Tijd evenement: vanaf 14.11-17.00 uur 
Organisatie: Stichting Raamsdonkse Karnaval
Tijdelijke verkeersmaatregelen:
Afgesloten voor verkeer tussen 7.00 - 19.00 uur:
Kerkplein, Kerkstraat, Stationstraat, gedeelte 
van Heemraadsingel en gedeelte van Raad-
huisstraat (tussen Heemraadsingel en Schepe-
nenstraat). 
Tussen 7.00 - 11.00 uur is er een tijdelijke ver-
keersomleiding*, om de volgende straten te 
bereiken: Spoordijkhof, Sluisakker, Lageweg, 
Oude Melkhaven, C. Oomestraat, Kuiperspol-
derke.  Deze wegen zijn bereikbaar via de ver-
keersomleiding Baljuwstraat, Schepenenstraat, 
Raadhuisstraat en Molenstraat.
Afgesloten voor verkeer tussen 11.00 - 16.00 
uur: Baljuwstraat, gedeelte Raadhuisstraat (tus-
sen Heemraadsingel en Molenstraat). 
Tussen 7.00 - 21.00 uur is er een tijdelijke ver-
keersomleiding voor verkeer van Raamsdonks-
veer naar Waspik en andersom. Deze omleiding 
is via de Kerklaan, Achterste Dijk en Zijlweg 
naar de Luiten Ambachtstraat.
De vergunning is verzonden op 3-12-2019. Pro-
cedure 3 is van toepassing.

Verleende exploitatievergunning (artikel 2:28 
APV)
Op 3 december 2019 is er een exploitatiever-
gunning verleend voor de horecainrichting 
Brandestraat 30 in Geertruidenberg (Het Ge-
welf). Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Verleende drank- en horecavergunning (artikel 
3 Drank- en horecawet)
Er is een drank- en horecavergunning verleend 
voor de horeca-inrichting Brandestraat 30 in 
Geertruidenberg (Het Gewelf). Procedure 1 en 
3 zijn van toepassing.

Vertrokken naar onbekende bestemming
Na onderzoek is gebleken dat de onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het college heeft daarom 

besloten de persoonslijst van deze personen 
niet meer bij te houden (artikel 2.22 Wet Ba-
sisregistratie Personen). We schorten de per-
soonslijst op met als reden: verblijfplaats on-
bekend. Dit betekent dat zij formeel niet meer 
in Nederland wonen. Het gaat om de volgende 
personen:
- Chmura, Radoslaw, geboren op 17-9-1989. 
laatst bekende adres; Ravelijn 81 in Geertrui-
denberg
- Mevrouw Grzergorczyk, Katarzyna, geboren 
op 6-5-1995 
- Grzegorczyk, Hubert K, geboren op 06-09-
2017.
Alle 3 de personen zijn uitgeschreven per 5-11-
2019.
Betrokken personen kunnen tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. U 
hebt vanaf de datum van deze publicatie 6 we-
ken de tijd om een bezwaarschrift te sturen.

Overige offi ciële bekendmakingen
Aanwijzing vuurwerkvrije zones 2019-2020
Het college stelt op 4-12-2019 het ‘Besluit aan-
wijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2019-
2020’ vast. Hiermee zijn een aantal locaties in 
de gemeente Geertruidenberg aangewezen 
waar het verboden is om vuurwerk te gebrui-
ken. Het aanwijzingsbesluit en de plattegrond 
van de locaties ligt ter inzage op het gemeen-
tehuis.

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 -50-
De VOG publiceert hier de offi ciële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

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.
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Aanmelden kan via:
https://sites.rabobank.nl/amerstreek/nieuwjaarsreceptie/

Dinsdag 10 december was de Algemene 
Ledenvergadering van de VOG. Tijdens 
deze vergadering zijn de plannen en be-
groting voor 2020 gepresenteerd, heeft 
men kennis kunnen maken met drie nieu-

we bestuursleden (zij stellen zich binnen-
kort ook hier nog voor) en zijn de gewij-
zigde statuten en huishoudelijk reglement 
akkoord bevonden. De presentatie is ook 
te vinden op www.vogweb.nl. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 DECEMBER


