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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

De ondernemers van de VOG Industrie 
hadden een prachtige zonnige dag tijdens 
hun recente meeting op het partyschip de 
Z8. Dit keer was het thema van de bijeen-
komst de strategische Omgevingsvisie. In 
deze visie presenteert de gemeente haar 
plannen voor de lange termijn rondom in-
frastructuur, milieu, ruimte, water, havens, 
landschap, verkeer en vervoer.

Door Jessica Eland

VOG voorzitter Rom van Oers benadruk-
te het belang van differentiatie binnen te 
vereniging. Inmiddels heeft de VOG, naast 
de Industrie, ook een Horeca en Retail tak 
en zijn we bezig met aparte programma’s 
voor de MKB en ZZP. Van Oers: “Als vereni-
ging zetten wij ons in voor de alle onder-
nemers en dragen zo ons steentje bij aan 
de totale leefbaarheid van de gemeente. 
Onze samenwerking met de gemeente is 
daarbij van cruciaal belang en de banden 
zijn goed. We kunnen hierdoor veel bete-
kenen voor onze leden.”

Omgevingsvisie
Projectleider Irma Dekker presenteerde 
het project Omgevingsvisie. Aan de hand 
van stellingen kwam er discussie en wet-
houder Kevin van Oort gaf de aanwezigen 
een duidelijke uitleg. Van Oort: “Alles wat 
we nu beslissen heeft effect op hoe onze 
gemeente er op termijn uit gaat zien. Dit 

heeft ook effect op de bedrijfsvoering van 
veel bedrijven. Nu is de kans om hier met 
de gemeente afstemming over te vinden 
en mee te denken in oplossingen. De om-
geving rondom je bedrijf gaat veranderen. 
Zorg ervoor dat je daarvan op de hoogte 
bent, want dit kan effect hebben op jouw 
plannen voor je bedrijf, bijvoorbeeld als je 
wilt uitbreiden.”

Borrel & bites
Na de discussie was het tijd voor wat ont-
spanning met een borrel & bites in het 
zonnetje op het dek. Het was genieten 
van het landschap om ons heen, de Bies-
bosch. De doelstelling van de VOG Indus-
trie werd daarmee gehaald. Jessica Eland: 
“Door dit netwerk stimuleren we niet al-
leen de onderlinge handel, we delen ken-
nis, creëren we begrip voor elkaar en leren 
we van elkaars problematieken. Het blijkt 
dat, door constructief samen te zijn, we de 
werkgelegenheid én leefbaarheid van de 
gemeente waarin we ondernemen kunnen 
verbeteren.” Al met al een zeer geslaagde 
bijeenkomst!

Wil je weten wat de VOG voor jou als on-
dernemer kan betekenen? Volg onze web-
site, Facebook- en LinkedIn-pagina’s. Hier 
vind je tevens al het belangrijke lokale 
ondernemers nieuws en lees je de leukste 
interviews van onze leden waarin zij hun 
ondernemersverhaal delen.

VOG INDUSTRIE BIJEENKOMST
GENIETEN OP HET DEK MET CONSTRUCTIEVE GESPREKKEN

VOG AGENDAVOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu ook online met gebruik van Zoom. 

6 oktober 2020, 17:00 - 19:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Online & Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

3 november 2020, 17:00 - 19:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Online & Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

Onder voorbehoud van corona maatregelen:
26 november 2020, 18:30 - 22:30 uur
 MKB Bijeenkomst 
 Fort Gertrudis, Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/agenda/

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
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WORDT NU LID 
VAN DE VOG EN 
BETAAL PAS 
VANAF 2021!* 

DAT IS 3 MAANDEN 
GRATIS LIDMAATSCHAP 
EN ALTIJD HEEL VEEL 
VOORDEEL!

*Lidmaatschap loopt tot 2022 en wordt jaar-
lijks verlengd. Alleen voor nieuwe leden.

MELD JE AAN 
OP VOGWEB.NL


