
De gemeente Geertruidenberg kent een grote diversiteit 
aan bedrijven die bepalend zijn voor o.a. de lokale 
economie en de werkgelegenheid.
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ook in 2016 slaan ondernemersvereniging VOG en de 
Langstraat de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl. BE
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De Verenigde Ondernemers Geertruidenberg VOG neemt het initiatief 
om het lokale aanbod aan werk (vacatures) en vraag naar werk (profie-
len van werkzoekenden) bij elkaar te brengen. Met ingang van 1 maart 
verschijnt daarvoor op de website van de VOG een aparte rubriek: “Va-
caturebank”. Het is een voorbeeld van de vernieuwde samenwerking 
tussen gemeente Geertruidenberg en de VOG.

Voorzitter Louis de Wit van de VOG: “De kracht van de VOG zit in de lokale samen-
werking. Onze driehonderd leden zijn van uiteenlopend pluimage, maar worstelen 
allemaal met dezelfde uitdagingen als werkgever. Eén daarvan is goed personeel vin-
den of bij mindere tijden een goede begeleiding bij dreigend ontslag. Nu de economie 
langzaam aantrekt zie je weliswaar een voorzichtige stijging in vacatures, maar die 
ontwikkeling is er niet in elke sector en door de achter ons liggende crisis zitten ook 
veel mensen nog thuis. Wij willen die twee zaken op een laagdrempelige manier bij-
een brengen. Vandaar dit initiatief dat we “Vacaturebank” hebben gedoopt: een plek 
waar aanbod van werk en vraag naar werk elkaar kunnen ontmoeten.”

Samenwerking met VOG, Gemeente en WerkLink
Samen met de gemeente Geertruidenberg en WerkLink wordt het proces geautoma-
tiseerd en de databank gevuld. Op de website van de VOG verschijnt een overzicht 
van vacatures bij VOG-leden en de geanonimiseerde profielen van werkzoekenden. 
Ziet een werkzoekende een interessante vacature of een bedrijf een interessant pro-
fiel, dan worden beiden via WerkLink met elkaar in contact gebracht. VOG blijft daar 
verder buiten en biedt haar website slechts als platform aan. De VOG-website wordt 
dagelijks door ongeveer 400 ondernemers bezocht. Ook verstuurt de ondernemers-
vereniging wekelijks een nieuwsbrief naar zo’n 900 geadresseerden. De uitstraling is 
dus groot én lokaal. 

RWE Amercentrale stapt graag in
Werkzoekenden uit de gemeente kunnen zich dus op eenvoudige wijze bij lokale be-
drijven presenteren. En dat is precies waarom VOG-lid RWE dankbaar gebruik maakt 
van deze extra mogelijkheid. Arjan van der Stelt, mobility manager bij de Amercentra-
le: “Al enkele jaren zit de energieproductiesector in zwaar weer en staat de werkge-
legenheid onder druk. We begeleiden onze medewerkers op verschillende manieren 
naar ander werk, zowel binnen RWE als daar buiten. Veel van hen zijn woonachtig in 
de regio en zoeken dus ook liefst in de buurt weer een nieuwe baan. Toen we hoorden 
van dit initiatief was het contact met VOG snel gelegd. Vacatures hebben we niet, 
maar goed geschoold personeel zeer zeker. De profielen van onze mensen komen dus 
ook op de website.”

Als een lopend vuurtje
Marco Verbrugge, directeur/eigenaar van Makelaardij Verbrugge, gaat de website 
gebruiken als extra medium om zijn vacatures onder de aandacht te brengen: “Ik 
adverteer volop. In de lokale media, op mijn eigen website maar dat valt nog niet 
mee. De website van mijn eigen VOG waar ik als bestuurslid actief ben, is een goede 
aanvulling. Als ondernemer zoek ik juist naar mensen uit de buurt. Die kennen de 
omgeving en gewoontes, spreken de taal. Maar vooral hoop ik dat de vacatures en 
profielen op de website gespreksstof worden, bijvoorbeeld binnen het uitgebreide 
netwerk van VOG-leden. Dat we elkaar gaan attenderen op vacatures of een interes-
sant profiel. Zo gaat dat nu ook al vaak: door te netwerken worden banen gevonden 
en vacatures vervuld.”
Op de website www.VOGweb.nl/vacaturebank vindt u een overzicht van de vacatures 
en profielen van werkzoekenden. Vindt u iets interessants, klik dan op de contactknop 
en vul het formulier in. Daarna neemt WerkLink contact met u om het vervolgtraject 
te bespreken.

Meer informatie:
Louis de Wit, voorzitter VOG,

06-53554034

Marco Verbrugge, communicatie VOG,

06-50236781

In 2015 hebben de Brabantse gemeenten en provincie afspraken 
gemaakt over winkelleegstand: concentratie van winkels in een 
kleiner, compacter winkelgebied. En: ontmoeting en sociale bele-
ving van centra versterken. 

- Op 1 december 2015 telde het centrum van Geertruidenberg 25 winkels, waarvan 2 leeg.
- Het centrum van Raamsdonksveer: 72 winkels waarvan veertien leeg, de winkels in aanbouw aan de Keizers-

dijk meegerekend.
- Dombosch: 359 bedrijfspanden, waarvan 27 leeg. 
- Van de 111 kantoorpanden in de gemeente Geertruidenberg stonden er27 leeg.

‘Met praten over leegstand krijg je winkels niet vol’
Hoe hou je een lokaal winkelcentrum levend? Hoe vul je lege bedrijfspanden op een industrieterrein als Dom-
bosch bij Raamsdonksveer? In de gemeente Geertruidenberg proberen ze een antwoord te vinden. Met plan-
nen die, soms tergend, langzaam en na veel discussie realiteit worden: centrum Raamsdonksveer, centrumplan 
Geertruidenberg, revitalisering Dombosch. 

Resultaat? Ja. Kan het beter? Ook ‘ja’.
Vragen en twijfels blijven. Zoals bij de ondernemers die bang zijn dat  de gemeente nu winkels ‘voor leegstand 
bouwt’. Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) hield er onlangs een enquête over. Het resultaat: 44 
procent van de lokale ondernemers vreest nieuwe, lege winkelramen. In de gemeente Geertruidenberg staat al 
16,4 procent van de winkel/bedrijfsruimte leeg. Bij het meest recente provinciale onderzoek naar ondernemers-
vriendelijkheid bungelt Geertruidenberg bijna onderaan: nummer 65 van de 67 gemeenten.
Een wereld te winnen op de lange weg naar een levendig, kleinschalig offline lokaal winkelcentrum.
“En toch gaat het nu beter, dan drie, vier jaar geleden”, vindt Patrick Kok, fractievoorzitter van de VVD in de 
gemeenteraad van Geertruidenberg”. Hij verwijst naar: “Nieuwe detailhandel op de Markt in Geertruidenberg 
en meer winkels in het centrum van Raamsdonksveer en aan de Keizersdijk.” ‘Bouwen voor leegstand!’ Daar 
is Kok het ‘niet zo stellig mee eens’.

Tevredenheid is er ook in het winkelgebied rond het Heereplein.
De recente renovatie van het Veers centrum hebben duidelijk bijgedragen aan en grotere aantrekkingskracht. 
“Veel parkeerterrein voor de deur, makkelijker toegankelijk geworden. Dat merken we. Bovendien zit ik tussen 
de magneten Blokker en Hema.
Prima, we hebben hier helemaal niet te klagen”, aldus John Stassar van Stassar Optiek. De Keizersdijk is vol-
gens hem een ander verhaal: “Daar voorzie ik wel problemen. Die toegankelijkheid gaan ze daar missen. Geen 
parkeerplaatsen. En het feit dat je daar straks het doorgaand verkeer kwijt bent. Dan kun je het als midden-
stander wel schudden.”
Wie op de Keizersdijk moet zijn, kan in de toekomst via ontsluitingswegen parkeren achter de nieuwe Lidl 
supermarkt. Het in de lokale politiek veel besproken stukje doorgaande route wordt er uit geknipt en verandert 
in wandelgebied. Het moet de bezoeker het gevoel geven in een voetgangersvriendelijk centrum te komen. Een 
plek van ontmoeting. En beleving.

Piet Kieboom is met veertig bedrijfspanden een dominerend eigenaar van commercieel onroerend goed in het 
Veers centrum. Te dominant? “Blokker en HEMA zitten in een pand van ons. Grootwinkelbedrijven hoef je heus 
niet vertellen wat normale huren zijn.” Het woord leegstand neemt hij liever niet in de mond: “Met praten over 
leegstand krijg je winkels niet vol. Ik ben een optimist. Het Veers centrum heeft kracht. De grote ketens zitten er: 
HEMA, Blokker, Kruidvat. Een pluspunt is gratis parkeren. Het winkelgebied is opgeknapt, gezelliger geworden. 
In een slechte tijd hebben we de afgelopen twee jaar zes winkels binnengehaald. Wat er ontbreekt? Modeza-
ken, kleinschalige winkels. Een goed assortiment, met mode, culinair en cultureel. Dat maakt de beleving. Ook 
de bibliotheek die we bouwen. Die levert de helft minder huur op dan een supermarkt, maar ook daarmee leeft 
het centrum op!”
Patrick Kok meent dat de gemeente nog wat meer kan sturen om de detailhandel in het centrum te houden 
door bijvoorbeeld een duidelijk zichtbare ‘centrum-ambassadeur’.
Hetzelfde geldt voor het bedrijventerrein Dombosch. Kok: “De openbare ruimte van Dombosch heeft een recen-
te beurt gehad. Dat is niet genoeg. Er staan veel bedrijfsgebouwen die over de pensioendatum zijn. Doe je daar 
niks aan dan krijg je een uitstraling over het hele terrein.”

Slopen?
Kok: “Ik zie een rol voor de gemeente die daar een manager neerzet. Iemand die onroerend goed eigenaren 
ervan overtuigd dat het bij nietsdoen, alleen maar minder wordt.”
Verantwoordelijk wethouder Kevin van Oort: “Niks doen is geen optie. In de centra van Geertruidenberg en 
Raamsdonksveer brengen we in overleg met de detailhandel sfeerverbetering aan: plantenbakken, hanging 
baskets en vlaggen. De herontwikkeling van het Veers centrum zorgt voor een verbeterde uitstraling. Dat maakt 
het waard er te investeren. Bovendien, zowel in Geertruidenberg als in Raamsdonksveer willen we verplaatsing 
van detailhandel naar het kernwinkelgebied.”
Piet Kieboom: “Heel belangrijk is natuurlijk de creativiteit van de ondernemer. Leuk, ik kreeg vanmorgen nog 
een mail met een aanvraag van iemand die een ijssalon wil beginnen aan het Heereplein. Mooi, toch!”
Kieboom wijst er op dat de detailhandel het niet makkelijk heeft. In de steden vindt een slachting plaats. Online 
grootmachten als Zalando en Bol.com dwingen ketens als V& D, Schoenenreus en Perry Sport naar het museum 
als gezelschap van De Gruyter en Simon de Wit. Bijna 18 procent (12 miljard euro) van de Nederlandse huis-
houduitgaven wordt op dit moment via internet besteld. 
Ook lokale winkeliers in de gemeente Geertruidenberg maken het regelmatig mee. De klant die in de winkel 
komt, naar artikel en prijs vraagt, waarna de winkelier een print onder de neus krijgt met de opmerking: “Te 
duur, dan bestel ik het wel op internet.”

Maait internet de middenstand weg? Ja en nee.
Waar grote ketens als V & D traag reageerden met webshops zijn de internet-grootmachten creatiever. Ze 
willen de klant in de ogen kijken. In de Verenigde Staten opent Amazon.com winkels in winkelcentra. Eenzelfde 
beweging wordt in Nederland al gemaakt door webshop CoolBlue. Of die tendens ook effect krijgt in de lokale 
detailhandel moet worden afgewacht. 
Wie helpt de file bij Hooipolder aan minder bestelbusjes
en opent aan de Keizersdijk het eerste pakjes-afhaalpunt?

Ondernemersvereniging 
VOG brengt lokaal werk-
aanbod en -vraag bij elkaar


