PERSBERICHT
Heerlen, 19 september 2019

LOUIS HIDDES DRAAGT MIJNWATERSTOKJE OVER
Per 1 oktober 2019 én op een respectabele leeftijd van 69, stapt Louis Hiddes op
als bestuurder/directeur van Mijnwater B.V. Angelique Palmen (47) neemt dan zijn
functie over. Een logisch moment ook omdat voor de organisatie een nieuwe fase
is aangebroken om op te schalen. Om de continuïteit van de organisatie te
waarborgen is Angelique in juni jl. al als medebestuurder aangetreden om
Mijnwater naar een volwassen energieonderneming te leiden. Louis Hiddes draagt
met een gerust hart het stokje aan haar over. Tot 31 december 2019 blijft hij aan
Mijnwater B.V. verbonden.
Voor de organisatie komt het vertrek van Louis Hiddes niet uit de lucht vallen. Ondanks dat
hij op zijn 69ste nog gedreven genoeg is, is het nu het moment om over te dragen. Met
Angelique aan zijn zijde heeft hij de afgelopen maanden een behoorlijke sprong gemaakt in
het verstevigen van de organisatie. Er is een kernteam geformeerd waar zijn kennis en
kunde over de mijnwatertechnologie gewaarborgd zal zijn. Angelique is met haar jarenlange
ervaring op het gebied van financieel management en innovatie een gedegen opvolger.
Louis Hiddes kent Angelique Palmen uit Kerkrade al jaren. Ze stond hem geruime tijd bij als
adviseur op het gebied van innovatie, financiering en strategie. In haar heeft hij het volste
vertrouwen. ‘Zij weet binnen de organisatie innovatieve strategieën verder door te
ontwikkelen, die passen in de huidige tijdsgeest en klantbehoeften. Verduurzaming van de
omgeving staat bij haar hoog in het vaandel en zij ziet het als haar missie om Limburg
daadwerkelijk stappen te laten maken’, aldus Louis Hiddes. Angelique Palmen (in 2011
Nederlands Zakenvrouw van het Jaar) met veel ondernemerservaring gaat de organisatie
verder vormgeven en strategisch koers zetten op resultaatgerichte en concrete
doelstellingen. Louis Hiddes blijft tot eind 2019 aan Mijnwater B.V. verbonden.
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