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Verslag Algemene Ledenvergadering Industrievereniging Lage Weide 

 
Datum: 30 juni 2021, 14.30 - 15.30 uur 
Locatie: online vergadering 5 
Verslag: Roeland Tameling 
 
Aanwezig Bestuur: Jos van Rooijen (voorzitter), Henk Stamhuis, Cor bij de Weg (penningmeester),  

Theo Pouw  
 10 
Afwezig Bestuur: Teunis Broer (secretaris) 
 
Aanwezig overig:  17 stemgerechtigde leden (inclusief de 4 aanwezige bestuursleden van ILW) en  

3 toehoorders.  
 15 
Bijlage: PowerPoint Presentatie Bereikbaarheidsalliantie A2 
 

 
1. Opening / mededelingen 

De voorzitter, Jos van Rooijen, opent de Algemene Ledenvergadering om 14.30 uur en heet de online 20 
aanwezige leden en niet-leden van harte welkom. De opkomst is lager dan gebruikelijk, ongetwijfeld omdat 
dit online plaatsvindt. 
 
 Vandaag zijn er 4 bestuursleden. Normaal zijn dit 5 leden. Teunis Broer is vandaag verhinderd. 
 25 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Verslag vorige vergadering 9 juli 2020 

De notulen worden tekstueel, inhoudelijk en naar aanleiding van besproken.  30 
De notulen wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 
 
4. Financiën 

▪ Besluit tot vaststellen Jaarrekening 2020 
 35 
Penningmeester Cor bij de Weg geeft een korte toelichting op de balans. De meeste uitgaven hadden te 
maken met kosten in het kader van bijeenkomsten (BBQ en andere evenementen), attenties aan leden en 
het voorschot voor duurzaamheidskosten. 
 
De kosten van € 20.000,- voor activiteiten ten behoeve van duurzaamheid en enkele aanloopkosten voor 40 
het opstarten van Parkmanagement Lage Weide bleken niet subsidiabel en worden daarom als verliespost 
opgevoerd. 
 
De penningmeester vraagt of de ALV vragen heeft. Rinus Hardeman vraagt, of er nog voldoende budget 
voor onze activiteiten is. De penningmeester licht toe, dat de kosten het afgelopen jaar lager waren door de 45 
coronasituatie. Daarom heeft het bestuur ook besloten om de contributie voor dit jaar eenmalig te halveren. 
Dus er zullen voor 2021 facturen worden verstuurd voor € 125,- in plaats van € 250,- exclusief btw. 
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De penningmeester geeft een toelichting over de werkzaamheden van de Kascommissie. 
 

▪ Verslag kascontrolecommissie 
 

De Kascommissie, bestaande uit Harm Nap van Teamflex en Bart Blikman van Carlton President, heeft de 5 
rekeningen en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar 2020 onderzocht. Zij vonden alles 
keurig gedocumenteerd en zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen 
van het bestuur en de financiële situatie van de vereniging. De Kascommissie is niet ter vergadering 
aanwezig, maar adviseert schriftelijk de Algemene Ledenvergadering het bestuur te dechargeren van hun 
beleid in 2020. 10 
 
De ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen aan het bestuur. Bij acclamatie verleent de ALV 
decharge aan het bestuur. 
 
Harm Nap en Bart Blikman worden herbenoemd als leden van de Kascommissie en worden hartelijk 15 
bedankt voor hun activiteiten. 
 
 
5. Bereikbaarheidsalliantie A2 

▪ Besluit om mee te werken aan de bereikbaarheidsalliantie 20 
 
Mariëlle Wieman, de nieuwe directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide, vertelt aan de hand 
van een bondige presentatie (bijgevoegd) over de ambities van de Bereikbaarheidsalliantie A2. Ze nodigt 
de leden uit, zich hierbij aan te sluiten en verwijst naar de website: https://lageweide.nl/verkeer/neem-deel-
aan-de-bereikbaarheidsalliantie-a2/ .  25 
 
Naar aanleiding hiervan vraagt Patrick, welke aanvullende acties nu concreet worden gevraagd. Is dit niet 
dubbelop met de bestaande organisaties, zoals Ecotransferium, ILW en dergelijke? Wat is de 
meerwaarde? 
Mariëlle Wieman en Roeland Tameling lichten toe, dat het vooral een ondersteuning is voor de reeds 30 
ingezette lobbystrategie en een verdieping van de samenwerking tussen De Wetering – Haarrijn en Lage 
Weide. 
 
6. Duurzaamheid 

 35 
De voorzitter geeft het woord aan Henk Stamhuis. 
Henk Stamhuis is bestuurslid van ILW. In het bestuur heeft Henk de portefeuille duurzaamheid. Daarnaast 
is Henk voorzitter van ECUB. In dat kader vraagt hij kort aandacht voor de verrichte inspanningen. Hij 
vraagt de leden om toestemming aan het ILW bestuur een duurzaamheidsplan te maken. De voorzitter 
zegt toe, in de komende ALV een concreet voorstel aan de leden voor te leggen inclusief een 40 
budgetvoorstel voor de OfU. Dit voornemen is ook in de vorige ALV uitgesproken, maar dat heeft niet 
geleid tot een plan dat de goedkeuring van het OfU kon wegdragen. 
 
7. Huishoudelijk reglement 

De voorzitter licht kort toe welke wijzigingen in het Huishoudelijk reglement van de ILW worden voorgesteld 45 
en waarom.  

De ALV stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 

 

8. Rondvraag 

Cor bij de Weg vraagt naar de stand van zaken rond cameratoezicht. U-Safe is druk bezig met een 50 
aanbesteding waarover de komende maand uitsluitsel komt, zo vertelt de voorzitter. Vanwege de 
vertrouwelijkheid kan hierover vandaag niet meer meegedeeld worden. Daarnaast vertelt hij over de sloop 
van diverse panden op Lage Weide ten behoeve van distributiecentra en andere bedrijfsruimten. Daarmee 
wordt de urgentie van de bereikbaarheidsalliantie (en het reizen per fiets naar je werk) alleen maar groter. 

https://lageweide.nl/verkeer/neem-deel-aan-de-bereikbaarheidsalliantie-a2/
https://lageweide.nl/verkeer/neem-deel-aan-de-bereikbaarheidsalliantie-a2/
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9. Sluiting 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.15 uur en nodigt iedereen uit voor 
de BBQ op 8 juli a.s. 5 
 
Utrecht, 09 juli 2021 
 
 
Jos van Rooijen  10 
Voorzitter 
  


