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‘LIEVER IN DE LUCHT,
DAN IN DE FILE’

Er gebeurt iets moois in de gemeente Geertruidenberg.
Ze bouwen er vliegende auto’s.
Goed nieuws voor Nederland.
Op een tot nu toe onopvallende plek langs de A27, waar
dagelijks duizenden automobilisten passeren, worden sinds
kort vliegende auto’s geconstrueerd.
Bij PAL-V, de innovatieve high light in de Biesboschgemeente.
Op industrieterrein de Pontonnier in Raamsdonksveer.
Vliegtuigbouw? Jazeker.
Dat is een industrie waar Nederland ooit groot in was.
En weer groot in kan worden.
Het bedrijf PAL-V is op dit moment de enige Nederlandse
vliegtuigbouwer.
Een voorbeeld van creatieve en succesvolle innovatie.
De vliegende auto: dè kans voor een nieuwe, duurzame
mobiliteit.
Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG) gaat die kans
op een spectaculaire manier pakken.
Via een onafhankelijke organisatie die een van de eerste
PAL-V Liberties gaat exploiteren.
Voor onze leden.
Met onze leden.
Samen een PAL-V Liberty!
Als stap naar shared mobility, de mobiliteit die je deelt.
Mobiliteit die je kan gebruiken op het moment dat het nodig is.
De mobiliteit van de toekomst begint nu.
In Raamsdonksveer!
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VLIEGEN MET JE AUTO?
EEN DROOM?
HET KAN IN NEDERLAND!
Over de file vliegen in plaats van machteloos tegen de
volgende bumper staan. Welke automobilist en zakenman
droomt er niet van?
Door de lucht naar je werk of naar een afspraak.
Je eigen vliegende auto in je garage parkeren.
Sprookje?
Efteling gevoel?
In Raamsdonksveer maken ze een droom waar.
Met PAL-V heeft de gemeente Geertruidenberg een bijzonder
bedrijf in huis. Dat realiseert de gemeente zich. Dat beseffen
de ondernemers en de VOG.
“We hebben met bedrijventerrein Dombosch al een prima
draaiende economische motor, maar wat hier gebeurt, is uniek
voor Nederland. Hier komt een nieuwe mobiliteit van de grond.
Letterlijk. Met PAL-V kunnen we Geertruidenberg nationaal op
de kaart zetten”, aldus voorzitter Louis de Wit van de VOG.
En: “Iedereen is aangestoken door enthousiasme. En daar uit
zijn ideeën ontstaan die we nu vorm gaan geven. Er gingen
stemmen op om als gezamenlijke ondernemers een PAL-V
Liberty aan te schaffen.”
De VOG wil de kansen die PAL-V met de Liberty biedt, grijpen.
Dat gebeurt via een uniek initiatief dat shared mobility en
daarmee de regio toonaangevend op de kaart van Nederland
kan zetten.
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HET PLAN!

Een door de VOG gestimuleerde startup van shared mobility,
gedeeld vervoer als een van de oplossingen voor het
vervoersprobleem in een overvol land.
Als gangmaker gaat de VOG een werkgroep opzetten om de
belangstelling te peilen. Uit deze werkgroep zal vervolgens
een juridische structuur ontstaan die, los van de VOG, een
vliegende auto PAL-V Liberty gaat exploiteren: een stichting,
een vereniging of anderszins.
Voorop staat dat de VOG gangmaker is, geen partner.
VOG-voorzitter De Wit: “Eén ding is absoluut duidelijk: er is
geen enkel financieel risico of verbondenheid voor de VOG.
De financiële verantwoordelijkheid is voor de ondernemers die
zich aansluiten bij de op te richten rechtsvorm PALVOG.”
Als eerste in Nederland, een vliegende auto gaan
exploiteren, waarom?
Leden kunnen de Liberty zakelijk gebruiken. En als promotie.
Je kunt binnen de nieuwe PALVOG organisatie afspreken dat
de vliegende auto een aantal keer per jaar door deelnemende
ondernemers gebruikt kan worden. Voor zaken, promotie of
voor bijvoorbeeld bij het vieren van een jubileum.
Deelnemers in PALVOG zijn ondernemers die samen een
Liberty exploiteren. Er is veel belangstelling uitgesproken
tijdens het bedrijfsbezoek bij PAL-V. Het verhaal is
eenvoudig, hoe meer ondernemers er meedoen, hoe lager de
exploitatiekosten per deelnemer.
Promotionele waarde
Het gaat om een initiatief in twee fasen. Eén, de oprichting van
een werkgroep die de belangstelling van ondernemers gaat
inventariseren. Twee, bij voldoende interesse de oprichting
van een zelfstandige rechtspersoon PALVOG.
Voor het bestuur van de VOG is PALVOG-initiatief een logisch
gevolg van een van de hoofddoelen van de organisatie: het
stimuleren van de economische bedrijvigheid en innovatie in
het werkgebied.
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PAL-V

Historie van de vliegende auto
De vliegende auto houdt uitvinders al een eeuw bezig. Het
eerste ontwerp dateert van precies 100 jaar geleden, maar
kwam niet van de grond. De Amerikaan Waldo Waterman
bouwde in 1937 de eerste echt vliegende auto, aangedreven
door een Studebaker motor. In de jaren ’50 van de vorige
eeuw studeerde Ford op de vliegende auto. Het initiatief liep
stuk op de regelgeving voor de traditionele luchtvaart.
De PAL-V, type Liberty
PAL-V staat voor Personal Air and Land vehicle. De PAL-V
Liberty geeft het begrip off the road een letterlijke dimensie.
De PAL-V One is succesvol getest op de vliegbasis Gilze-Rijen.
Technische gegevens:
• Een tweepersoons auto.
• Maximum snelheid op de weg 160 km per uur en in de lucht
180 km per uur.
• Vorm, op de weg een klassieke driewieler.
• Om op te stijgen heeft de PAL-V Liberty een startstrip van
180 meter nodig.
• De PAL-V Liberty kan 400 tot 500 kilometer vliegen op
Euro 95, Euro 98 of E10.
• Voortstuwing: een 200 pk motor met uitvouwbare propeller
en een door de wind aangestuurde rotor laten het voertuig
door de lucht ‘drijven’.
• Veiligheid. Als de motor uitvalt zorgt de draaiende rotor
voor een veilige landing.
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VOG

Over de VOG
De VOG is de grootste ondernemersvereniging van
Noord-Brabant. VOG staat voor Verenigde Ondernemers
Geertruidenberg. De vereniging telt op dit moment meer dan
300 leden met bij elkaar ruim 4000 werknemers.

Initiatieven
Initiatieven van de VOG zijn onder andere:
• Regelmatige, inspirerende en sociaal versterkende
netwerkbijeenkomsten.
• Ontwikkelen van de website vogweb.nl tot een dagelijks
actueel, digitaal ondernemersplatform.
• GENiaal, Geertruidenberg Energie Neutraal. Een initiatief
voor verduurzaming van energiegebruik.
• Werkgroep Horeca en Retail. Doel: krachtenbundeling,
waarbij de leden uit de horeca- en detailhandelssector
profiteren van de kracht van het VOG-netwerk
• Online vacaturebank voor VOG-leden, gemeente en
Netwerk55plus
• VOG-Academie. Doel: kennisdeling en inspirerende
informatiesessies
• VOG Stand-Up netwerkborrel. Doel: een podium bieden aan
ondernemers die geen bedrijfsbezoek kunnen bieden.
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Beeldmateriaal
Op de website palvog.nl vindt u onder de mediakit links naar
de uitgebreide beeldbank van PAL-V.
Logo’s
Op de website palvog.nl vindt u onder de mediakit de
logo’s van VOG, PAL-V en Gemeente Geertruidenberg in
diverse bestandsformaten. Deze logo’s zijn uitsluitend voor
redactioneel gebruik beschikbaar gesteld in combinatie met
PALVOG gerelateerd nieuws.
.
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CONTACT

Verenigde Ondernemers Geertruidenberg
www.vogweb.nl
administratie@vogweb.nl
Contactpersoon: Ron Broeders, secretaris VOG-bestuur
Telefoon: 06 - 51 17 66 22

PAL-V
www.pal-v.com
pressinfo@pal-v.com

Gemeente Geertruidenberg
www.geertruidenberg.nl
communicatie@geertruidenberg.nl
telefoon: 14 0162

PALVOG
www.palvog.nl
sharedmobility@palvog.nl
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