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Verslag Besluitvormend Overleg Lage Weide 

 
Datum: 30 juni 2021, 15.20 - 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:  14 stemgerechtigde leden (inclusief de 4 aanwezige bestuursleden van ILW) en  

3 toehoorders.  
 15 
Bijlage: PowerPoint Presentatie Besluitvormend Overleg 30 juni 2021 
 

 
1. Opening / mededelingen 

De voorzitter, Jos van Rooijen, opent het Besluitvormend Overleg om 15.20 uur voor alle mensen die OZB-20 
afdracht doen op bedrijventerrein Lage Weide en heet de online aanwezigen van harte welkom.  
 
De voorzitter vertelt kort over diverse ontwikkelingen op het bedrijventerrein, de aanpak van kraakpanden 
en de bouw van nieuwe bedrijfspanden. Dat zal ook zorgen voor meer bewegingen en parkeerproblemen 
met vrachtauto’s, dus dit heeft de komende tijd onze grote aandacht. 25 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. OfU, wat is het?  30 

Dit overleg heeft betrekking op de besteding van het OfU (Ondernemersfonds Utrecht) budget (11,1% van 
de OZB) dat ter beschikking staat op bedrijventerrein Lage Weide. Zie ook de bijgevoegde presentatie. 
 
4. Verantwoording bestedingen 2020 

De voorzitter geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen, waarmee de verantwoording unaniem wordt 35 
goedgekeurd. 

 

5.  Voorgenomen bestedingen 2021 

Naar aanleiding van vragen van Patrick van Echtelt legt de voorzitter uit, dat met collectieve beveiliging 
met name wordt gedoeld op cameratoezicht. En dat de reservering voor duurzaamheidsactiviteiten is 40 
gemaakt om een plan hiervoor op te stellen waarna daaraan uitvoering kan worden gegeven. 

 

Bereikbaarheidsalliantie A2 

De voorzitter verwijst naar de presentatie, die ook in de ALV van de ILW zonet is gehouden door Mariëlle 
Wieman. Iedereen wordt uitgenodigd om aan te haken. 45 
 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 



 
notulen Besluitvormend Overleg 30 juni 2021 2 | 2 

 

 
9. Sluiting 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.30 uur en nodigt iedereen uit voor 
de BBQ op 8 juli a.s. 5 
 
Utrecht, 09 juli 2021 
 
 
Jos van Rooijen  10 
Voorzitter 
  


