Nieuws Gemeente Geertruidenberg
Op deze pagina’s vindt u iedere week informatie over en vanuit de gemeente Geertruidenberg.
Behalve algemene informatie staan hier ook de wettelijk verplichte en andere bekendmakingen van het college van burgemeester
en wethouders van Geertruidenberg. U kunt het nieuws en de bekendmakingen ook op www.geertruidenberg.nl vinden.

Fantastische opening van het carnaval
Op vrijdag 16 februari om 10.45 uur is het carnaval van
start gegaan in het gemeentehuis te Raamsdonksveer. ‘s
Morgens zette de jeugd z’n beste beentje voor o.l.v. ceremoniemeesters wethouder Van den Enden en Yvonne
Hekker; ‘s avonds gingen de volwassenen als vanouds uit
hun dak o.l.v. de plaatselijk bekende Pètry Gamers. Drie
motto’s stonden centraal: Faantelaand: tisteenoeftander,
Den Haaykaant: Alles op zunne kop, Potteschijterslaand:
We goan met volle kracht vooruit. De muziek was uiteraard van alles wè.
Jeugdcarnaval
Om 10.45 uur kwamen de 2 jeugdraden van elf aan in
polonaise waarna ze welkom werden geheten door wethouder Antoon van den Enden. Daarna volgden acts van
de meiden van ‘Blif’, Den Haaykaant: De jeugdraad met
‘Haaykaant oep z’n kop’, Faantelaand: de rode schoentjes,
dansmariekes Naomi en Ariska en de winnares van het
jeugdsauwelen: Anne Segers als Tante Es (Monnie).
Tussendoor waren toespraken te beluisteren van Prins Ali
dun Irste van het Faantelaand vergezeld door prinses
Maud en nar Mike en zijn 2 wapendragers.Van prins Bram
dun Irste van het Faantelaand. Op het einde reikte wethouder Antoon van den Enden de onderscheidingen uit
aan:
Den Haaykant
* Prins Ali dun Irste (Alexander van Drunen) uit de gezellige groep 8 van basisschool ‘De Hoge Waai’. Zijn hobby’s zijn: voetbal, pijl-en boogschieten en vissen. Verder
houdt hij van computeren, playstation en darten.
‘t Faantelaand
* Prins Bram dun Irste van ‘t Faantelaand (Bram van
Schijndel), leerling van het
Dongemond college in groep B1M. Hij heeft 4 keer meegedaan: 3 keer in de jeugdraad en nu dus als prins. Z’n
vader zit in de raad van 11 en z’n moeder is winnares bij
het sauwelen. Zijn hobby’s zijn: spelletjes doen met playstation of gameboy, computeren, tekenen, schilderen en
filmpjes kijken. Zijn favoriete sport is: karate. Later wil hij
architect worden.
* Prinses Maud van 11. Zij zit in groep 8 van de Wilsdonck
en wil later dierenarts worden.
Het is voor Maud het derde jaar dat ze meedoet met de
jeugdraad. Ze houdt van zwemmen en dansen. Maud zit
bij de Oosterhoutse reddingsbrigade en bij atletiekvereniging Scorpio.Vorig jaar was ze dansmarieke.
* Nar Mike Rutters zit op de Ruif in groep 8b en zijn
hobby is voetballen. Dankzij z’n broer zit hij in de jeugdraad. Het leukste aan de jeugdraad vindt hij het bezoek
aan het gemeentehuis, de scholen, de optocht en de
café’s.
* Wapendragers: Jeroen Vissers en Bas Roosenboom.
Jeroen zit in groep 8a. Zijn hobby’s zijn voetballen, vissen
en spelletjes doen met playstation. Omdat zijn broer
ook in de jeugdraad heeft gezeten, leek het Jeroen ook
wel leuk om mee te doen. Hij vindt het bezoek aan de
scholen, café’s, de optocht en natuurlijk het gemeentehuis het leukste.
Later wil hij niet in de grote raad zitten, want zegt hij:
“daar zuipen ze teveel”. Bas zit ook in groep 8a. Hij is dol
op z’n saxofoon. Hij heeft vorig jaar ook al in de jeugdraad gezeten en vindt het reuze gezellig. Hij weet nog
niet of hij later in de raad wil zitten.
Na het overhandigen van de sleutels en de lunch ging het
gezelschap in polonaise naar buiten.
Volwassenen
Vanaf 19.15 uur kon het carnaval van start gaan.
Burgemeester Matthieu Meijer heette iedereen welkom,
waarna de spits werd afgebeten door de winnares van het
Jeugdsauwelen Faantelaand: Anne Segers als Surinaamse
Tante Es (Monnie). Ook hier was natuurlijk alle ruimte
voor het blaaskapel en voor de toespraken van de prinsen

van het Potteschijterslaand en het Faantelaand en de prinses van Den Haaykaant. Tussendoor werden liederen als
‘Tik van de Molen’ door De Praetpoalen, De Taptrappers
met ‘Alles op zunne kop’ en De Rauwdauwers met ‘De
Waanbeer’ ten gehore gebracht. Ook tonproater Rien
Bekkers als ‘Rinuske de Wegpiraat’ had de lachers natuurlijk op zijn hand. Verder verzorgde winnares Ella van
Schijndel als Lijnie Spek de afval-ster een optreden.
Hoogtepunt van de avond was uiteraard de uitreiking van
de onderscheidingen door wethouder Antoon van den
Enden.
Potteschijterslaand
* Theo van Velthoven: een greep uit zijn staat van verdienste:
- “Steun en toeverlaat van onze goed heiligman”
- “Drijvende kracht achter vele activiteiten in de
gemeente”
- “Zeer verdienstelijk sponsorwerver voor verschillende evenementen en verenigingen”
- “Betrouwbaar bestuurslid bij lokale verenigingen en
stichtingen”
Ook in de sauwelton staat hij zijn mannetje.Twee dingen
typeren hem:‘Waar maken wat je zegt en dit alles doen
met een gezonde dosis humor’.
Theo is voorzitter FC Right OH en hier concentreert
hij zich op de sponsorzaken, waar hij heel wat geld voor
binnen wist te halen. Hij heeft een drukke baan bij
Layher B.V. in Raamsdonksveer. Ondanks dat Theo hier
ondertussen een kantoorfunctie heeft, is hij nog vaak te
vinden op vaak tientallen meters hoge bouwsteigers
waarin het bedrijf zich gespecialiseerd heeft. Zelfs vanuit
zijn werk is Theo dan niet te beroerd om zich in te zetten voor lokale initiatieven. O.a. CV De Taptrappers bouwen al jaren prachtige carnavalswagens dankzij de hoge
steigers. Ook kan het ‘Zydeco festival’ al bijna 15 jaar
rekenen op Theo’s steun in de vorm van een prachtig
groot podium en een metershoge sponsortoren.Verder
is hij al heel lang actief als bestuurslid van het
Sinterklaascomité. Hopelijk kan Theo nog vele jaren tijd
vrijmaken en de energie opbrengen om al deze activiteiten door te zetten.
* Peter van Zanten oftewel de reserveburgemeester van
Geertruidenberg. Hij heeft een aantal jaren in de jury
gezeten van de carnavalsoptocht in Geertruidenberg. Hij
doet veel voor het JOKO ritmisch koor van
Geertruidenberg, nu Nie-Ko (Nieuw Koor) geheten.
Met Koninginnedag dirigeert hij de aubade bij het oplaten van de ballonnen. Ook zie je hem als
Opperspreekstalmeester bij de taptoe van de
Juweeltjes. Al jaren kondigt hij met veel plezier de
muziekkorpsen en het majorettenpeloton aan. Sinds een
jaar of 5 is hij dirigent van het Dussense dames- en
smartlappenkoor ‘Uit volle borsten’. Het dirigeren is een
echte hobby van hem en het koor is daarom ook een
echt succes geworden. Ze hebben vorig jaar meegedaan
aan een zangconcours in Malgrat de Mar in Spanje. Ook
treden zij op in hun café ‘De Bocht’ in Dussen en hebben zij meegewerkt aan een toneelstuk in Almkerk. Het
belangrijkste ‘bijbaantje’ dat Peter heeft is natuurlijk zijn
inbreng bij de intocht van sinterklaas. Kortom, het verhaal van een bekende Bergenaar die ook nog een eigen
bedrijf runt.

* Dré Schneider is zeker voor de COR iemand die zoveel
werk verricht op de achtergrond dat hij gewoon onmisbaar is. Naast een aantal jaren lid te zijn geweest van het
COR-bestuur heeft DrÈ als belangrijkste taak de
optocht in ‘t Faantelaand. Zijn werk bestaat dan als
hoofdzaak uit de indeling en begeleiding van de optocht
in ‘t Faantelaand. Een prestatie van formaat gezien de
steeds langere stoet deelnemende wagens. Bovendien
groeide het Heereplein niet mee met de aspiraties van
de bouwers. Hij is ook een animator voor de verbroedering met Den Haaykaant en Potteschijterslaand door
weken van te voren alle bouwhallen af te gaan en met de
verenigingen te bespreken hoe eventuele hindernissen
kunnen worden opgelost. Voor de bouwers is DrÈ het
boegbeeld van de optochtcommissie.
* Quirinus Leijten is inmiddels 35 jaar lid van de
Koninklijke Harmonie de Eendracht en is binnen de vereniging een graag geziene muzikant. Hij bespeelt de klarinet en de laatste jaren in het bijzonder de basklarinet.
Quirinus is enkele jaren bestuurslid geweest en maakte
deel uit van de muziekcommissie. Hij is ook lange tijd
redactielid geweest van het verenigingsblad ‘De
Notenbalk’. Naast actief muzikant was hij een aantal
jaren de tweede dirigent van het Harmonieorkest en
heeft hij de repetities verzorgd van het opleidingsorkest.
Hij heeft ook heel wat nieuwe leden de kneepjes van het
bespelen van de klarinet bijgebracht.Verder kon er geen
verenigingsavond voorbijgaan of Quirinus kon het niet
nalaten een of andere act uit te voeren. De afgelopen 3
jaar was hij ook actief in de stand van de harmonie tijdens de Veerse dag, waar hij menigeen met zijn ‘levend
beeld acts’ de stuipen op het lijf joeg. Naast de Harmonie
heeft hij nog voetbal als passie. Of Veerse Boys nu uit of
thuis speelt, Quirinus is altijd van de partij. Nog niet zo
lang geleden is Quirinus enkele jaren actief geweest als
bestuurslid van de Veerse Boys.Verder staat hij al 10 jaar
achtereen in de sauwelton met zo veel plezier dat hij van
geen ophouden weet. Al die typetjes die hij iedere keer
weer tevoorschijn tovert.
Den Haaykaant
* Carnavalsvereniging: De Rauwdauwers doet al jaren mee
in de Haaykaantse optocht met wisselend succes. Zij
strijden de laatste jaren mee in de categorie grote
wagens en bestaan al sinds 1998 en hebben 25 leden van
rond de 30 jaar (jong dus). Zij bouwen hun wagen altijd
bij de firma Koopmans in de Molenstraat. Ook doen ze
met veel succes mee aan de buurtliedverkiezing, die 2
weken voor het officiële carnaval wordt gehouden.Vorig
jaar en eveneens dit jaar hebben ze de 1e prijs in de
wacht gesleept.
* Leon Hooijmaijers zet zich al 20 jaar met veel gedrevenheid in voor het carnaval op den Haaykaant. 12 jaar in de
Raad van Elf, 5 jaar als Prins Carnaval en de afgelopen 3
jaar als voorzitter van de SRK. Het bestuur is van mening
dat Leon daarom deze onderscheiding dubbel en dwars
verdient. Hij heeft onlangs aangegeven dat dit zijn laatste
jaar is als lid van het SRK bestuur. Wij als Haaykaanters
en ver daarbuiten zullen Leon erg missen.
Daarna was het tijd voor de sleuteloverdracht door de
burgemeester.

‘t Faantelaand
* Corné Leijs krijgt deze onderscheiding, die eigenlijk ook
bedoeld is voor de familie Leys, het bedrijf Leys en het
personeel van de firma Leys.Al 23 jaar verzorgt de familie Leys het transport van de carnavalswagens. Niet
alleen in het Potteschijterslaand, maar ook in het
Faantelaand en op Den Haaykaant. Veel andere verenigingen maken al jaren van hun diensten gebruik. We
hopen dat deze traditie nog vele jaren wordt voortgezet.

Noteer alvast in uw agenda: tweede paasdag, 9 april, Dongeburghdag.
Nadere informatie volgt

Sleuteloverdracht in het gemeentehuis.
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Dongeburghdag

Vervolg nieuws Gemeente Geertruidenberg
Landelijke Opschoondag ook in Geertruidenberg

Op 24 maart steken vrijwilligers handen uit de mouwen
Nederland Schoon organiseert jaarlijks de Week van Nederland Schoon. Dit jaar is dat van 19 t/m 24 maart. Op zaterdag 24 maart is de landelijke opschoondag gepland. De
Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland
Schoon in samenwerking met het ministerie van VROM.
Het signaal dat van dergelijke acties uitgaat is het grootst als
meerdere partijen hun krachten bundelen. Door op 24
maart in het hele land tegelijk de schouders te zetten onder
het realiseren van een schone leefomgeving, ontstaat een algeheel positiever gevoel over de openbare ruimte.
Wijkbijeenkomsten
De gemeente Geertruidenberg heeft zich bij deze opschoonactie aangesloten.Tijdens verschillende wijkbijeenkomsten in 2005 en 2006 zijn opmerkingen gemaakt over
zwerfvuil, onkruid, mentaliteitsproblemen en groenvoorzieningen in de gemeente. Sommige bewoners hebben het
idee geopperd om zelf de handen uit de mouwen te steken
en een opschoondag te organiseren. Daarom is de gemeente op zoek naar vrijwilligers die samen met ons deze opschoondag tot een succes willen maken.
Milieustraat
De ontvangst is op 24 maart om 9.00 uur op de milieustraat in Raamsdonksveer (Julianalaan 103). Daarna zal de
burgemeester het startsein voor de actie geven, waarbij op
diverse locaties in de wijken mensen gewapend met bezem,
afvalzak of schoffel op pad gaan.
Wij gaan op drie plaatsen in de gemeente aan de slag. U
kunt een keuze maken uit:
* Raamsdonksveer Zuid: wandelpark;
* Geertruidenberg:Timmersteekade/Lunetkade en omgeving;

* Raamsdonksveer Noord: De ring Breetweerlaan, Lindonklaan, d’Onvermoeidelaan, Burgemeester Krijgsmangeerde.
Na afloop eten we rond 12.00 uur gezamenlijk een broodje
en staat er voor alle deelnemers een presentje klaar. Om
13.00 uur sluiten we de ochtend af.
Meedoen
Om de opschoondag tot een succes te maken zijn veel handen nodig. Wij roepen u op om mee te doen. Omdat we
graag willen weten of we op u kunnen rekenen, vragen wij u
vriendelijk vóór 9 maart te reageren. U kunt zich opgeven
door onderstaande antwoordstrook in te leveren op het
gemeentehuis of een e-mail te sturen naar c.vandongen@
geertruidenberg.nl.Vergeet niet uw gewenste schoonmaaklocatie op te geven.Voor meer informatie over het programma en de organisatie, kunt u terecht bij Claudia van Dongen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0162-579691.
.............................................................................................................
Ja, ik zet me graag in voor een schonere leefomgeving en
geef me op voor de opschoondag op 24 maart.
Naam: ................................................................................................
Adres: ................................................................................................
Postcode/woonplaats .....................................................................
Telefoon: ...........................................................................................
Voorkeur locatie: ............................................................................

Aanbod vrijwilligerswerk
Het Servicepunt Vrijwilligers, een onderdeel van Stichting
Trema, is de vrijwilligers-centrale voor Werkendam,Woudrichem en Geertruidenberg. Op dit moment staan o.a. de
volgende vacatures voor vrijwilligerswerk open.
Naam:
Plaats:
Categorie:
Korte omschrijving:

Leiding Verkenners
(vacaturenummer 621)
Raamsdonksveer
Recreatie, cultuur
De verkenners is de speltak voor
kinderen van 11 t/m 15 jaar. Als leiding is het belangrijk dat je de verkenners kan stimuleren in het doen
van activiteiten, zoals het doen van
tochten, kamperen, koken, kampvuur
stoken en pionieren, sport- en spelactiviteiten.Werktijden zijn op zaterdag van 9.30 - 12.00 uur, één of twee
keer per jaar een weekend op kamp
en één keer per jaar een week zomerkamp.

Naam:
Plaats:
Categorie:
Korte omschrijving:

Medewerker uitleen speelgoed
(vacaturenummer 562)
Raamsdonksveer
Recreatie/ cultuur
Uitlenen, schoonmaken en controleren van speelgoed.

Op dinsdag, om de twee weken, van 09.15 tot 11.15 uur.
Op zaterdag, om de vier weken, van 10.15 tot 12.15 uur.
Neem voor meer informatie contact op met Stichting Trema, Singel 16, 4255 HD Nieuwendijk, tel: (0183) 40 84 44
(maandag t/m woensdag van 09.00 - 15.00 uur).
E-mail: service.vrijwilligers.scw@trema.org of kijk op
www.servicepuntvrijwilligers.org
Loket Servicepunt gemeente Geertruidenberg
Adres:Vrijheidsstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer.
Spreekuur: woensdag van 14.00 - 16.30 uur in de hal van
het gemeentehuis.

Officiële bekendmakingen
Hieronder staan alle bekendmakingen van de gemeente Geertruidenberg.

Aanvraag evenementenvergunningen
Door de Woningstichting Geertruidenberg (Markt
Geertruidenberg,Terreplein,Walgang en Paulus
Potterstraat), BAM Vastgoed (bouwterrein Dongeburgh),
Rabo Vastgoed (Villa bij Beukenlaantje Keizersdijk) en
G. van Hemert Onroerend Goed BV (voormalige garage
Tigchelaar) zijn evenementenvergunningen aangevraagd
t.b.v. promotie Dongeburgh op maandag 9 april 2007

(2e paasdag) van resp. 11.00 tot 16.00 uur, 10.00 tot
17.00uur, 11.00 tot 17.00 uur en 10.00 tot 19.00 uur.
De aanvraag ligt van 22 februari t/m 8 maart ter inzage in
de gemeentewinkel. Eventuele reacties moeten voor 8
maart worden gestuurd naar het college van B&W.
Raamsdonksveer, 22 februari 2007.

Aanvraag kapvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft een
aanvraag ontvangen voor een kapvergunning:
Plaats
Te kappen boom
Wilhelminalaan
Raamsdonksveer
2 Aesculus hippocastanum (paardenkastanje)

U kunt tegen deze aanvraag geen bezwaar maken, maar
uitsluitend een zienswijze (bedenking) inbrengen.
U kunt uw zienswijze tot 8 maart sturen naar het
college van B&W.

Koopzondagen 2007
Burgemeester en wethouders willen voor 2007 koopzondagen vaststellen. Ondernemers en winkeliers kunnen hun
voorkeur opgeven. Bij de vaststelling houdt de gemeente
rekening met het volgende:
* de opgegeven voorkeuren van ondernemers(verenigingen);
* de voorkeuren van een bepaalde branche, vooral rond
de feestdagen;
* de voor ondernemers belangrijke, jaarlijks terugkerende

evenementen in Raamsdonk, Raamsdonksveer en
Geertruidenberg;
* het toegestane maximum aantal.
Wij verzoeken alle ondernemers en winkeliers om vóór
8 maart hun voorkeur voor koopzondagen in 2007 door
te geven aan de betreffende winkeliersvereniging of aan de
contactpersoon van de branche waar u als
winkelier/ondernemer onder valt.

Colofon
De gemeentelijke pagina’s zijn een uitgave van
de gemeente Geertruidenberg. Ze verschijnen
in weekblad ‘De Langstraat’ die iedere week
huis-aan-huis verspreid wordt.

Belangrijke adressen, telefoonnummers, openingstijden
Bezoekadres: Gemeente Geertruidenberg/gemeentewinkel,Vrijheidstraat 2, 4941 DX Geertruidenberg
Postadres: Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
Tel. 0162-579 579, fax 0162-516 360,
e-mail: info@geertruidenberg.nl,
website: www.geertruidenberg.nl.
Adres bezwaarschriften
College van burgemeester en wethouders, Postbus
10.001, 4940 GA Raamsdonksveer
Openingstijden gemeentewinkel
Ma, di, do en vr 8.30 - 13.00 uur, wo 8.30 - 13.00,
14.00 - 20.00 uur, voor informatie over bouwplannen:
wo tot 17.00 uur of op afspraak.
Milieustraten
- Julianalaan 103, Raamsdonksveer, tel. 0162 - 516
230, openingstijden: ma - vr 13.00 - 16.00 uur voor
klein chemisch afval, kadavers van kleine huisdieren,
frituurvet/olie en luiers.Asbest op afspraak.
- Statenlaan 3-5, Geertruidenberg, tel. 0162 - 580911,
openingstijden: ma- vr 13.00 - 16.00 uur, za 10.00 16.00 uur uitsluitend voor grof huisvuil, zoveel mogelijk gescheiden; ook inzameling luiers.
Milieuklachten
Milieuklachten tijdens kantooruren tel. 0162 - 579
579, na kantooruren tel. 0165 - 559 850.
Lijst gebruikte afkortingen
APV:Algemene Plaatselijke Verordering
Awb:Algemene wet bestuursrecht
AWBZ:Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B&W: Burgemeester en Wethouders
GGZ: Grondgebiedzaken
MMAT: Middelen, Milieu,Algemeen Beleid en Techniek
SZ: Samenlevingszaken
Wet Woz:Wet Waardering onroerende zaken
Wm:Wet milieubeheer
Wmo:Wet maatschappelijke ondersteuning
WRO:Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wvg:Wet voorzieningen gehandicapten

Wethouder
Van den Enden
reikt inburgeringscertificaten uit
Op 15 februari reikte wethouder Van den Enden in de raadzaal van het gemeentehuis weer een aantal inburgeringscertificaten uit. In zijn toespraak zei hij bijzonder trots te zijn
de certificaten aan de nieuwe inwoners van de gemeente te
mogen uitreiken.
Op de foto (van links naar rechts): de heer Khalid, mevrouw
Xu, wethouder Van den Enden, mevrouw Dreissen-Sampat,
de heer Kepenekli, mevrouw Michajlovna Van Oerlo, de
heer Simakov, de heer Bahizire en mevrouw Minani.

Vervolg nieuws Gemeente Geertruidenberg
Officiële bekendmakingen
Hieronder staan alle bekendmakingen van de gemeente Geertruidenberg.
Kijkt u in het colofon voor het (post)adres van de gemeente(winkel),
de gemeentewerven, telefoonnummers en openingstijden.
Ook kunt u hier de gebruikte afkortingen vinden.

ONTVANGEN BOUWPLANNEN EN SLOOPAANVRAGEN
Reg.nr.

Ontvangen

Bouwperceel

Plaats

Omschrijving

Soort bouwplan

BL 20070031
BL 20060141

12-02-2007
14-02-2007

Adriaan Swaenstraat 1
Koestraat 22 en 22A

Geertruidenberg
Geertruidenberg

Plaatsen van een berging
Wijzigen van voorgevel en
interne verbouwing
Renoveren en interne verbouwing
bestaand woonhuis
Plaatsen van een veranda
Vergroten van de woonkamer en
aanpassen berging
Functie wijzigen van bijgebouw in
praktijkruimte/berging
Vergroten van de woning

Aanvraag lichte bouwvergunning

BL 20070006

14-02-2007

Kerklaan 15

Raamsdonk

BL 20070024
BL 20070030

14-02-2007
14-02-2007

Oranjestraat 18
Sluisakker 25

Raamsdonksveer
Raamsdonk

BV 20070021

08-02-2007

Hof van Spinoet 4

Raamsdonksveer

BV 20070014

12-02-2007

Julianalaan 7

Raamsdonksveer

SA 2007001

12-02-2007

Julianalaan 7

Raamsdonksveer

SA 2007002

15-02-2007

Benraatshoef 223

Raamsdonksveer

Slopen van bestaande bergingen en
het verwijderen van asbesthoudende delen
Verwijderen van asbesthoudende
vloerbekleding in woning

Aanvraag lichte bouwvergunning
Aanvraag lichte bouwvergunning
Aanvraag lichte bouwvergunning
Aanvraag lichte bouwvergunning
Aanvraag
reguliere bouwvergunning
Aanvraag
reguliere bouwvergunning

Aanvraag sloopvergunning
Aanvraag sloopvergunning

Alle nieuw ingekomen (ver)bouwaanvragen waarvoor een vergunning nodig is, moeten als gevolg van artikel 41 van de Woningwet worden gepubliceerd. Het is de bedoeling u te attenderen op de bestaande plannen voor bouwactiviteiten in uw
omgeving, zodat u zelf het bouwproces kunt volgen tot het moment dat een besluit als gevolg van de Woningwet is genomen. Is het besluit genomen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen (Awb).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Reg.nr.
BL 20060120
BL 20060150

Verzonden Bouwperceel
15-2-2007 Prinsenstraat 13
15-2-2007 Koestraat 53

BL 20060142
BL 20070027

15-2-2007
16-2-2007

Hertogshoef 51
Julianalaan 1

Plaats
Omschrijving
Geertruidenberg Dakkapel in achterdakvlak
Geertruidenberg Vernieuwen van het dak en de
bovenramen aan de achtergevel
Raamsdonksveer Vergroten van de woning
Raamsdonksveer Wijzigen van vergunning BL
118-2006; gedeeltelijk
vernieuwen zijgevel

Soort vergunning
Besluit nr.
Aanvraag lichte bouwvergunning BL009-2007
Aanvraag lichte bouwvergunning BL010-2007
Aanvraag lichte bouwvergunning BL011-2007

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking. De beschikkingen en alle ter zake zijnde stukken liggen voor iedereen ter inzage in de Gemeentewinkel in het gemeentehuis
en wel van 26 februari 2007 tot en met 9 april 2007.

belanghebbenden beroep open bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet
bestuursrecht naar voren heeft gebracht.
Een beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden
bij: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20.019, 2500 EA te ‘S-GRAVENHAGE.
Indien beroep wordt ingesteld, kan overeenkomstig de
Algemene wet bestuursrecht tevens een verzoek worden
gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek tot
schorsing of een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Raamsdonksveer, 22 februari 2007

Tegen de beschikking staat tot en met 9 april 2007 voor

Openbare vergaderingen in maart
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de volgende vergaderingen die allemaal plaatsvinden in het gemeentehuis van de gemeente Geertruidenberg in Raamsdonksveer, tenzij het anders wordt vermeld.

* 12 maart commissie Grondgebied
* 13 maart commissie Samenleving
* 14 maart commissie MMAT
Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

* 1 maart raadsvergadering
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
- Beleidsregels WMO
- Voorbereidingsbesluit Rivierkade
- Voorbereidingsbesluit Haven 19-21

Monumentencommissie Geertruidenberg
Maandag 5 maart, gemeentehuis in Raamsdonksveer.
Voor informatie over aanvangstijden en agenda, kunt u vrijdags voor de betreffende vergadering contact
opnemen met de gemeentewinkel tel. 0162-579 619/620.

Bekendmaking
Ontwerpbeschikking
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg maken het
volgende bekend:
zij zijn voornemens over te gaan tot het intrekken van
de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:
- Van de Lande B.V., Lissenveld 1 te Raamsdonksveer, betreffende de vergunning d.d. 23 juli 1984 voor een inrichting
(loods ten behoeve van het bewerken van aluminiumband),
verleend aan Brovo Plafonds B.V., gelegen aan Lissenveld 12
te Raamsdonksveer, kadastraal bekend als gemeente Raamsdonk (thans gemeente Geertruidenberg), sectie K, nummer
1378.
De aanvraag, ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 26 februari 2007 tot en met 9 april
2007 voor iedereen ter inzage en wel op werkdagen van 8.30
uur tot 13.00 uur en op woensdag tevens van 14.00 uur tot
20.00 uur in de Gemeentewinkel van het gemeentehuis.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking kan een ieder tot
en met 9 april 2007 gemotiveerde zienswijzen inbrengen bij:
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus
10001, 4940 GA te RAAMSDONKSVEER.
Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen wordt verzocht vóór 2 april 2007 een afspraak te maken.

Aanvraag lichte bouwvergunning BL012-2007

Bekendmaking beschikking Wet Milieubeheer
Door hen is vergunning verleend aan:
- Folietechniek B.V., Postbus 332 te Raamsdonksveer, om
een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
een nieuwe, gehele inrichting omvattende vergunning
inrichting ten behoeve van het verwerken van macromoleculaire stoffen, gelegen aan Meerval 1, 4 en 4a te
Raamsdonksveer, kadastraal bekend als gemeente
Geertruidenberg, sectie K, nrs. 2574, 2575 en 2563.

Welstandszorg Noord-Brabant
* Maandag 26 februari, Kleine welstandscommissie, gemeentehuis van Werkendam.
* Maandag 5 maart, Grote welstandscommissie, gemeentehuis van Werkendam.

Raamsdonksveer, 22 februari 2007

Bezwaarschrift
Als u in uw belangen getroffen bent, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij B&W van Geertruidenberg
(Awb artikel 3:45). Dit doet u binnen 6 weken na de dag waarop de verleende vergunning aan de aanvrager is verzonden.
Verder kunt u, als u bezwaar hebt ingediend, zich richten tot de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda (telefoonnummer 076-5311311). Dit geldt bij spoed en als uw belangen dat
vereisen. U kunt nadere informatie krijgen bij de gemeentewinkel, tel. 0162 - 579 619/620.

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg
maken het volgende bekend

Openbare Welstands- en
Monumentencommissievergaderingen

Agenda’s
De agenda’s van de diverse commissies en de raad treft u
aan op www.geertruidenberg.nl, voor zover beschikbaar.

Bekendmaking
Beschikking
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg maken het
volgende bekend:
Door hen is een verklaring zoals bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer afgegeven aan:
Van de Lande B.V., Lissenveld 1 te Raamsdonksveer.
De melding heeft betrekking op:
- het in gebruik nemen van de bestaande panden aan Lissenveld 12 en 14 te Raamsdonksveer als statisch magazijn ten
behoeve van de opslag van incourante materialen.
Naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders leiden de beoogde veranderingen niet tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die de inrichting
ingevolge de in het verleden verleende vergunning(en) en de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Bovendien leiden deze veranderingen niet tot een andere inrichting en vormen deze geen aanleiding tot het aanvullen,
wijzigen, intrekken of actualiseren van de vergunningsvoorschriften dan wel het geheel of gedeeltelijk intrekken van de
verleende vergunning(en).
De verklaring en alle ter zake zijnde stukken liggen gedurende
zes weken ter inzage van 26 februari 2007 tot 7 april 2007 in
de Gemeentewinkel in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot het afgeven van
een verklaring binnen genoemde inzagetermijn schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. Dit laatste kan geschieden op grond
van artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Een bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden ondertekend en moet tenminste het volgende omvatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het besluit tot afgifte van de verklaring treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende
kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast
een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Het besluit wordt ingevolge artikel
20.3 van de Wet milieubeheer niet van kracht voordat op een
dergelijk verzoek is beslist.
Raamsdonksveer, 22 februari 2007

