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Verslag Algemene Ledenvergadering Industrievereniging Lage Weide 

 

Datum: 8 april 2022, 16.00 – 17.00 uur 

Locatie: Flow Building, Reactorweg 47 

Verslag: Roeland Tameling 

 

Aanwezig Bestuur: Jos van Rooijen (voorzitter), Teunis Broer (secretaris), Henk Stamhuis, Cor bij de Weg 

(penningmeester) en Theo Pouw.  

 

Aanwezig overig:  15 stemgerechtigde leden (inclusief de 5 aanwezige bestuursleden van ILW) en  

3 toehoorders.  

 

 

 

 

1. Opening / mededelingen, vaststellen agenda 

De voorzitter, Jos van Rooijen, opent de Algemene Ledenvergadering om 16.09 uur en heet de aanwezige 

leden en niet-leden namens het ILW-bestuur van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Verslagen ALV en BO 2 december 2021 

De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

3. Stand van zaken activiteiten 

Roeland Tameling praat de aanwezigen kort bij over de ontwikkelingen op Lage Weide, met onder andere: 

- Een uitnodiging voor de eerstvolgende P&O Matchtafel, 21 april aanstaande; 

- Een update over de Niels Bohrweg: we zijn intensief in overleg met de gemeente over concrete 

verbetermaatregelen, dit gaat ons niet snel genoeg; 

- Het ILW-bestuur heeft de ambitie een ‘green deal’ te sluiten met verschillende partijen om het 

bedrijventerrein verder te verduurzamen; 

- De vergunningaanvraag voor een coffeeshop en onze zienswijze hierop. Reageer ook naar de 

gemeente! 

 

4. Statutenwijziging 

Na een bondige toelichting door de ILW-voorzitter en de interim directeur-bestuurder van de werkstichting, 

besluiten de ILW-leden goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijzigingen van ILW (de 

vereniging): 

- Ondernemers Lage Weide lid van ILW; 

- Zittingstermijn van vier jaar voor bestuursleden en 1 keer herbenoembaar. 

 

De ALV neemt voorts kennis van de voorstellen tot wijziging van de statuten van Werkstichting Lage 

Weide: 

- We stellen een onafhankelijke RvC in; 

- Zittingstermijn van vier jaar voor leden Raad van Commissarissen en 1 keer herbenoembaar. 

 

Daarnaast worden de statuten van de vereniging en de werkstichting aangepast aan de vereisten van de 

WBTR. 

 

https://lageweide.nl/agenda/matchtafel-po-lage-weide-3/
https://lageweide.nl/nieuws/meer-focus-op-verduurzaming-lage-weide/
https://lageweide.nl/nieuws/indienen-zienswijze-vergunningaanvraag-coffeeshop-elektronweg-38/
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De voorzitter zegt toe dat de statutenwijzigingen snel worden geëffectueerd door de notaris. 

 

5. Vernieuwing bestuur ILW 2022 

De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel voor bestuurlijke vernieuwing. Het profiel voor 

(nieuwe) bestuurders en de samenstelling van het bestuur wordt unaniem goedgekeurd.  

Vervolgens wordt het Rooster af- en aantreden ILW-bestuursleden toegelicht en besproken.  

Tjark de Vries en Gerrit van Gessel stellen zich voor aan de aanwezigen en lichten hun kandidatuur kort 

toe. De ALV stemt unaniem in met het rooster van aftreden en benoemt de heren De Vries (per 8 april) en 

Van Gessel (per 1 oktober) bij acclamatie tot bestuursleden van ILW. Voor de overige bestuurlijke 

vacatures worden op korte termijn kandidaten geworven.  

 

De voorzitter bedankt aftredend bestuurslid Theo Pouw hartelijk namens de leden en het bestuur van ILW 

voor zijn grote inzet. 
 

6. Rondvraag, WVTTK 

Theo Pouw dankt bestuur en directie voor de bestuurlijke samenwerking en wenst zijn opvolgers veel 

succes. De andere bestuurders danken hem ook hartelijk. Bert Strijker roept op tot verdere samenwerking 

op Lage Weide. Margreet Rookmaker doet de suggestie om de openstaande bestuursvacatures op de 

website te vermelden. 

 

De voorzitter maakt de aanwezigen attent op de volgende ALV: 23 juni aanstaande. Dan komt onder meer 

het volgende op de agenda: 

1. Financieel jaarverslag ILW 2021 

2. Meerjarenbegroting parkmanagement Lage Weide 

3. Huishoudelijk reglement 

4. Bestuursreglement 

5. (afhankelijk van de werving en selectie) voordracht nieuwe bestuursleden 

Er zijn verder geen opmerkingen. Iedereen is van harte welkom bij het volgende ILW diner: 19 mei met 

Dolf Jansen 

 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.39 uur en nodigt iedereen uit voor 

de aansluitende borrel.  

 

Utrecht, 12 april 2022 

 

 

 

Jos van Rooijen  

Voorzitter  

https://lageweide.nl/agenda/lage-weide-diner-met-dolf-jansen/

