
Van de VOG Webredactie

Als lokale winkelier of horeca-uitbater tegen zeer beperk-
te kosten en op grote schermen promotie voor je zaak 
maken. Daarnaast allerlei informatie en voor toeristen 
aantrekkelijke mogelijkheden van en voor de gemeente 
Geertruidenberg op de digitale borden tonen. Een week 
geleden zijn de digitale informatiezuilen langs twee toe-
gangswegen van Raamsdonksveer geplaatst en in wer-
king gesteld. Een ter hoogte van de Toyotakoepel aan de 
Maasdijk en de tweede aan het begin van de Wilhelmina-
laan tegenover het Koningspark. Een mooie samenwer-
king tussen lokale overheid en de VOG. Beide partijen in-
vesteren in deze nieuwe vorm van communicatie.

BESCHEIDEN
Ron Broeders is bestuurslid van de VOG. Hij wordt gezien 
als de grote aanjager van het project. De 56-jarige in-
woner van Raamsdonksveer is bescheiden over zijn aan-
deel: “Het klopt dat ik me met de uitvoering vrij intensief 
heb bezig gehouden. Maar ook collega-bestuurslid John 
Gaasbeek en Henk Bogaarts van de werkgroep Horeca 
& Retail hebben er veel tijd en energie in gestoken. En 
ik mag zeker niet de gemeente vergeten. Die heeft het 
project omarmd en voortvarend aan de totstandkoming 
meegewerkt”.
 

INFORMEREN BIJ CALAMITEITEN
Bij het maken van de foto onderstreept wethouder John 
van Vugt, met detailhandel en horeca in zijn portefeuil-
le, het belang van de borden. “Goedkope ondersteuning 
voor onze plaatselijke winkeliers en horecazaken, een 
fraai stuk promotie voor onze gemeente en een bewijs 
dat samenwerking tot resultaat leidt. Ook noemt hij als 
groot voordeel de mogelijkheid om in geval van een cala-
miteit te kunnen inbreken op het systeem. We kunnen zo 
heel snel actie ondernemen en informeren”
 
KOSTEN
VOG-voorzitter Louis de Wit wil vooral het financiële 
voordeel voor de winkeliers en horeca-uitbaters bena-
drukken. “De VOG gaat zelf het beheer van de informa-
tiezuilen doen. Dat is echt uniek in Nederland. Daardoor 
kunnen we de advertentiekosten - als je die vergelijkt met 
de gangbare commerciële tarieven - ongelofelijk laag 
houden. Wij willen de laagste prijs van Nederland aan-
bieden. Vanaf vijftig euro per maand is het uitgangspunt 
geweest en dat kunnen we door samenwerking met de 
gemeente nu realiseren.”
 
PROEFTIJD
Op dit moment wordt met het systeem proefgedraaid. 
De VOG moeten nog ervaring opdoen met het plaatsen 
en aanpassen van de aangeleverde content. Het is de 
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Twee informatiezuilen bij toegangswegen gemeente Geertruidenberg

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

bedoeling dat vanaf 1 september de borden op de juiste 
wijze in werking zijn. Er is al volop interesse, maar Ron 
Broeders – namens de VOG de contentbeheerder - hoopt 
dat overige winkeliers en horeca-eigenaars zich nu snel 
zullen melden. “Er is een bepaald maximum aan de hui-
dige zendtijd en het zou jammer zijn als onze lokale on-
dernemers, waar deze bijzondere reclamemogelijkheid 
primair voor bedoeld is, zouden moeten wachten omdat 
er geen plaats meer beschikbaar is.”
 
SPELREGELS
Voor het publliceren en aanleveren zijn voorwaarden op-
gesteld. Daarnaast zijn er tijdsblokken bepaald. Er is keu-
ze voor de ochtend, de middag en de avond of voor een 
combinatie van dagdelen. Ook kan de voorkeur voor een 
van beide locaties worden aangegeven.
Alle spelregels staan vermeld op vogweb.nl
 
GEMEENTEINFORMATIE EN EVENEMENTEN
De gemeente heeft twintig procent van de totale capaci-
teit tot haar beschikking. Naast eigen overheidsinforma-
tie is het voor maatschappelijke en lokaal actieve organi-
saties ook mogelijk om op de borden aandacht voor een 
activiteit te vragen. Hiervoor kan contact met de afdeling 
Communicatie van de gemeente (telnr. 140162) worden 
opgenomen. Zo draait momenteel een aankondiging voor 
de komende Veerse Dag en informatie van het VVV.
 
UITBREIDING IN DE TOEKOMST
Beide borden staan nu bij de toegangswegen van Raams-
donksveer. Bij een grote toeloop en het daarbij horende 
exploitatiesucces bestaat de wens om het aantal borden 
in de toekomst uit te breiden naar de overige twee ker-
nen. Het Texaco-benzinestation aan de Centraleweg in 
Geertruidenberg en nabij het kruisbeeld aan de Luiten 
Ambachtstraat in Raamsdonk zouden mogelijke locaties 
kunnen worden. Daarnaast zijn een bord in de driehoek 
Heereplein - Hoofdstraat - Het Anker en bij de Markt in 
Geertruidenberg mogelijke opties.

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/

VOG+ VOORDEEL 

advertentie 
BEST-1 
plaatsen

Wethouder John van Vugt (links) en VOG-voorzitter Louis de Wit bij het bord aan de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer. 


