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RAAMSDONKSVEER – Wat willen, wat moeten en wat 
doen we als ondernemers, gevestigd op bedrijventerrein 
Dombosch, in de voorbereiding op de nieuwe Omge-
vingswet? Die vragen triggerden kennelijk vele bedrijven, 
want het zorgde afgelopen maandagavond voor een mas-
sale toeloop. Tijdens de inleiding heerste er grote stilte 
in de grote horecavoorziening van gastheer It’s me, de 
totale dienstverlener in elektrotechnische materialen en 
toegepaste techniek. Maar in de aansluitende groepsin-
ventarisatie brandden de huidige problemen, mogelijke 
oplossingen en nieuwe zienswijzen goed los. 

Inleider Gert Molenschot ging in vogelvlucht door de 
nieuwe wet en het proces daar naar toe. Hij verzocht 
de aanwezigen om breder te kijken dan ‘alleen maar 
primair bezig zijn je geld te verdienen. Het moet leiden 
tot een aanvaardbaar leef- en werkmilieu in het betref-
fende gebied’. De vertegenwoordiger van de Academie 
voor Openbaar Bestuur en medewerker van de gemeente 
Waalwijk gaf een indringende raad mee. “Wil je een nieu-
we Omgevingswet optuigen, waarin naast de verplich-
tingen zoveel als mogelijk flexibiliteit en mogelijkheden 
zitten: denk dan vanuit belangen en niet vanuit stand-
punten!”

AANDACHTSGEBIEDEN
Vervolgens had de kerngroep, bestaande uit vertegen-
woordigers van de gemeente en de VOG, een groepsop-
dracht bedacht. Een brede inventarisatie op vier aan-
dachtsgebieden. Als het ging over het deelonderwerp 

‘A-locatie’ was er grote overeenstemming in de zes 
‘teams’: een mooie uitstraling en beeldkwaliteit van be-
drijven langs de snelweg A27. Wens van sommigen: nog 
minstens enkele aandachttrekkende en hoge gebouwen 
erbij. 

ZONERING
Een groot onderwerp bij veel ondernemers is (het ont-
breken) van zonering op het bedrijventerrein. Er zit geen 
logica in waar welk bedrijf gesitueerd is. Er is veel ver-
menging tussen de industrie en detailhandel. Dat levert 
tal van problemen op. Vermenging van zwaar verkeer en 
particulieren met auto’s of op de fiets. Sommige onder-
nemers pleiten in dit verband voor een soort ruilverkave-
ling, bekend vanuit de landbouw. 

VRIJHEID
‘Energieneutraal’ was een volgend onderdeel. Meer laad-
palen voor elektrische auto’s is een wens. Hier was veel 
instemming over zonnepanelen en wat minder eens-
gezindheid over het plaatsen van windmolens. Diverse 
ondernemers willen hun vrijheid niet inleveren: alleen 
op vrijwillige basis stond vermeld op de vol geschreven 
vellen. 

BIJNA LEEG
Alhoewel volgeschreven: het vak ‘Innovatief’ was duidelijk 
het vaakst leeg of bijna leeg gebleven. Geopperde sug-
gesties waren o.a. een hotel of andere voorziening voor 
tijdelijke arbeidskrachten, het behouden en uitbreiden 
van hightech-bedrijven, het ombouwen van oude gebou-
wen tot bedrijfsverzamelgebouw en het stimuleren van 
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“DENK IN BELANGEN EN NIET 
IN STANDPUNTEN”

Ambities,kansen en bedreigingen ondernemers Dombosch

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.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

de komst van hoger technisch onderwijs in de gemeente. 

ONVEILIG
Voor het laatste vak ‘gezond en veilig’ was de beschik-
bare schrijfruimte aan de kleine kant. Veel opmerkingen 
over de vermeende, hoge, snelheid op diverse wegen. 
Veel zorgen omtrent de onveiligheid voor fietsers. En het 
ontbreken van aantrekkelijke wandelroutes tijdens lunch-
pauzes voor het personeel. Daarnaast de wens om bus-
verkeer in te zetten om de mobiliteit te verbeteren. 

CONSTRUCTIEF
Praxis-eigenaar Sjaak de Roon vond het een goede 
avond: “Het was uitnodigend, informatief en constructief. 
In onze groep hebben we echt geprobeerd de eigen be-
langen te delen. Uiteraard ben ik groot voorstander voor 
een duidelijke en een zo groot mogelijke detailhandels-
zone”. 

Dinsdagavond was een soortgelijke avond. Maar dit keer 
bestemd voor omwonenden en overige geïnteresseerden. 
Na verwerking van alle gegevens door de werkgroep, 
staat er op 22 mei een vervolgbijeenkomst gepland.

WILT U HIER 
UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaat: 94x80 mm: 
VOG-leden korting: € 37,60 ex BTW

Formaat: 192x80 mm: 
VOG-leden korting: € 75,20 ex BTW

Formaat: 290x80 mm: 
VOG-leden korting: € 112,80 ex BTW

Bel Paul Dooreleijers (06-23215982) 
voor de mogelijkheden.

Voor PLUS leden bieden we de mogelijkheid om via 
onze website exclusief voor VOG-leden voordeel te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan een percentage extra 
korting op (een deel van) uw assortiment, gratis work-
shops of andere vormen van voordeel.

Om dit voordeel te communiceren krijgt u op uw 
PLUS-pagina extra ruimte voor de promotie van uw 
aanbieding. Ook wordt uw aanbieding via de VOG 
Voordeel pagina kenbaar gemaakt met een link naar 
het voordeel op uw eigen PLUS-pagina.

Kijk voor VOG Voordeel op 
https://vogweb.nl/vog-voordeel/
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