Verslag van de ledenvergadering van de
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen

DA
Datum:

29 maart 2012, 12:00 uur

Locatie:

Alfa Accountants en Adviseurs, Agro Business Park 85-87, Wageningen

Aanwezig: Bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester), Jan Lasschuit (secretaris)
en Piet-Hein van Spanje (lid) en nog 22 andere leden en genodigden

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden, de gastheren (Marco Vermin en Jan Lasschuit
namens Alfa Accountants en Adviseurs) en Marco van Burgsteden (Gemeente Wageningen sector mobiliteit).
Alfa Accountants en Adviseurs
Marco Vermin vertelt middels de collectieve ambitie van Alfa Accountants en Adviseurs wie Alfa is en wat zij
doet. Alfa is een adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector op het terrein van
accountancy, fiscaal-juridische en bedrijfskundige advisering. Alfa is destijds opgericht door de agrarische
sector en wortelt in een christelijke levensovertuiging. De tien kernwaarden (de collectieve ambitie) vormen
de basis van ons dagelijks handelen en van waaruit wij onszelf, onze cultuur, ons merk en onze bedrijfsstrategie verder ontwikkelen. De collectieve ambitie van Alfa staat op de website van Alfa
http://www.alfa-accountants.nl/Over-Alfa/Pages/Collectieve-ambitie.aspx).
Verkeerssituatie BSPW, uitleg Gemeente
Marco van Burgsteden, beleidsmedewerker mobiliteit van de Gemeente Wageningen, beantwoordt vragen
betreft de bereikbaarheid van het BSPW met behulp van het Grondmij rapport (begin2011)
(http://www.bspw.nl/bspw/download/common/eindrapportage-grondmij-2011-nijenoord-mansholtlaan.pdf)
Het kruispunt van de Mansholtlaan (Het Gesprek) ziet elk etmaal 16.000 voertuigen passeren, Kortenoord
Allee ziet per etmaal 12.000 voertuigen langskomen. Optimaal (theoretisch) doe je over de route
Mansholtlaan-Kortenoord 5 tot 6 minuten. In werkelijkheid zal dit eerder 7 tot 8 minuten zijn. Het is acceptabel
dat je hier twee keer zo lang over doet (15 minuten). 20 minuten is niet meer acceptabel (volgens landelijke
richtlijnen). Volgens het Grondmij rapport wordt de niet acceptabele situatie (meer dan 20 minuten) pas in
2030 gehaald, mits de voorgestelde aanpassingen uit het rapport worden uitgevoerd. Kosten: 6-8 miljoen.
De rondweg langs Noord-West is geen optie (kosten).
Eind 2013 is de busbaan over de campus af. Deze gaat van de Mansholtlaan over de campus naar de
Mondriaanlaan kruising (Dijkgraaf). De Mansholtlaan krijgt van Ede tot aan de kruising met Het Gesprek
dubbele rijstroken en afslagstroken. Het is mogelijk dat tot en met de Dijkgraaf aan beide kanten dubbele
rijstroken komen (dit moet nog verder worden onderzocht, o.a. de vijver van Noordwest zit in de weg).
Het kruispunt bij de Bornsesteeg, waar 8.000 fietsers langskomen in de ochtendspits, is één van de drukste
fietskruispunten van Nederland. Zowel fietsers al gemotoriseerde voertuigen verlangen hier een oplossing.

Deze kan worden geboden met een fietstunnel. In 2012 wordt dit verder onderzocht (haalbaarheid).

De stoplichten op de Nijenoord Allee werken na het asfalteren eind 2011 niet meer optimaal. Deze worden
momenteel allemaal nagelopen.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Verslag ALV 23 juni 2011
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt door de voorzitter (Jeff Gielen) doorgenomen. Dit verslag wordt
goedgekeurd.
Jaarverslag 2011
De voorzitter licht toe wat wij in 2011 zoal hebben gedaan. Er zijn o.a. vier lunchbijeenkomsten geweest in
2011, bij Schuurman & De Leeuw accountants, Het Bouwfonds, A&S advocaten en Keygene (CTA). Bij de
bijeenkomsten stond steeds de bereikbaarheid van het BSPW centraal. Daarnaast zijn er diverse bestuursbijeenkomsten geweest en was regulier contact met de Gemeente en De Bereikbare Vallei.
Jaarrekening 2011
De penningmeester (Leo Zwinkels) licht de jaarrekening van 2011 toe. Het negatieve vermogen, waardoor de
contributie tijdelijk is verhoogd van 25 naar 55 euro per jaar, laat eind 2011 weer een positief saldo zien.
Alle 34 leden hebben de contributie van 2011 betaald.
Verslag kascommissie 2011
De kascommissie is aanwezig en gaat akkoord met de gevoerde administratie uit 2011. Beide leden (Coen
de Cleulenaere en Peter van Eck) worden (her)benoemd voor het jaar 2012.
Begroting 2012 en voorgenomen activiteiten
De penningmeester licht de begroting van 2012 toe. Er is moeilijk aan te geven of de plannen van het BSPW
ook in 2012 zullen worden uitgevoerd. Op het moment dat deze concreet zijn, komt het bestuur van het
BSPW met een begroting en eventuele aanpassing van de contributie. Er wordt voorgesteld om de contributie
daarom weer naar 25 euro terug te zetten. Dit voorstel is aangenomen.
Goedkeuring jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011 en decharge bestuur
Het jaarverslag van 2011 en de jaarrekening 2011 wordt door de leden goedgekeurd. Op verzoek van de
voorzitter wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd voor het gevoerde beleid en taken.
Rondvraag
Dinsdag 19 juni 2012 is de volgende ledenbijeenkomst. Deze is in het teken van ontmoeten. Het is de
bedoeling dat er op de grote rotonde van het BSPW een friet- en haringkar komt te staan.
Meteo consult gaat zich met 10 medewerkers inzetten voor het KWF. Zij gaan de Mont Ventoux opfietsen en
bewandelen. Zij zoeken hiervoor sponsors. Meer informatie volgt.
Wageningen, 29 maart 2012,
Jan Lasschuit

