
Het onderzoek en het miniseminar heeft de deel-
nemers verder met elkaar verbonden. Er zijn ook 
concrete werkafspraken gemaakt. Als vervolg op het 
miniseminar gaan de wethouders van de Parkstad- 
gemeenten intensiever over de gemeentegrenzen 
heen zaken afstemmen. Bestuurders en ondernemers 
treffen elkaar bij deze samenwerkingsverbanden. 
 
Zij stellen per aandachtsgebied een agenda op om 
de samenwerking binnen Parkstad te verbeteren met 
als doel om Parkstad economisch en maatschappelijk 
te versterken. Paul Depla, burgemeester van Heerlen, 
gaat dit project trekken. Het ministerie van Binnen-
landse Zaken gaat onze regionale samenwerking ook 
vanuit Den Haag ondersteunen. Over samenwerking 
gesproken!

Trots op Parkstad
Parkstad heeft veel om trots op te zijn. Volop groen, 
mooie dorpjes, goede zorg en onderwijs, ruime recre-
atiemogelijkheden en enorme economische potentie. 

In het onderzoek ‘Eén Parkstad, Samen Sterker’ is 
gekeken naar kansen en mogelijkheden om Parkstad 
economisch en maatschappelijk te versterken.  
Dát is het doel van de Rabobank. De uitkomsten  
van het representatieve onderzoek laten zien dat  
we als Parkstedelingen onze regio ervaren als één 
geheel, maar dat er aan de samenwerking binnen  
de acht Parkstad-gemeenten nog veel valt te 
verbeteren. Ook blijkt dat ondernemers en andere 
inwoners de regionale en lokale overheden het 
mandaat geven voor verdere samenwerking. 

ParkstadTop!
Pascal Vandermeulen, directeur Bedrijven van Rabo-
bank Parkstad Limburg, signaleerde vooral bij grote 
ondernemingen animo om de onderzoeksresultaten 
samen te bespreken. Daarom werd in samenwerking 
met andere ondernemers, begin mei het miniseminar  
ParkstadTop! georganiseerd. De opkomst was groot, 
met onder meer deelnemers uit het regionale bedrijfs- 
leven, delegaties uit de Tweede Kamer en Provinciale 
Staten. 

Het borrelt en bruist in Parkstad. Steeds valt er iets 
bijzonders te beleven. In juli is dan eerst Worldfestival 
Parade Brunssum met op zondag 8 juli de kleurrijke 
optocht met als hoogtepunt het slotoptreden. En op 
vrijdag 27 juli volgt de RaboRonde Heerlen. Vanaf 
een speciale ledentribune kan een groep leden deze 
evenementen beleven.  

Worldfestival Parade Brunssum 
Eens in de vier jaar vindt Worldfestival Parade  
Brunssum plaats, dit jaar van vrijdag 6 tot en met 
woensdag 11 juli. De parade heeft als thema digging 
and dancing, met een knipoog naar ons mijnbouw- 
verleden. Hoogtepunt van de Parade-optocht is  
de spectaculiere voorstelling op het Koutenveld.  
Een kleurrijk spektakel met dansgroepen uit hele 
wereld en leden beleven deze sluitingsvoorstelling 
van dichtbij. 

RaboRonde Heerlen
Na het succes van vorig jaar kunnen ook dit jaar leden 
zich aanmelden voor een plek vlakbij de Start/Finish. 
Vanaf de Rabo LedenTribune, dit jaar gecombineerd 
met een eigen Rabo LedenPlein krijgen leden die 
wielerliefhebber zijn de kans om het spektakel van 
dichtbij te ervaren. 

Aanmelden voor ledenbelevingen
Meer weten over deze ledenbelevingen of het  
Rabo-lidmaatschap? Bekijk dan onze website:  
www.rabobank.nl/parkstadlimburg. 

Want goede ideeën zetten aan tot dialoog en maken blij!

‘Rabo Gespreksstof! ’

 Welkom bij 
Gespreksstof!
Voor het tweede jaar op rij zijn wij founder van de 
Rabo Economy Award. Deze award werd onlangs,  
samen met de Startersprijs, uitgereikt in de Rabozaal 
van Parkstad Limburg Theaters in Heerlen. De Rabo-
bank wil met beide prijzen het ondernemerschap in 
de regio stimuleren en de economische positie van 
Parkstad versterken.

Tijdens de prijsuitreiking kwam ook het recente 
onderzoek ‘Eén Parkstad, Samen meer bereiken!’ 
aan de orde. Hieruit blijkt dat er op het gebied van 
samenwerking nog stappen genomen moeten 
worden, zoals u in Gespreksstof kunt lezen.

In deze Gespreksstof verder informatie over actuele 
veranderingen in het internationale betalings- 
verkeer. Wij besteden naast onze bancaire rol  
ook aandacht aan onze maatschappelijke rol in  
dit nummer. Bijvoorbeeld tribunes die wij speciaal 
voor onze leden plaatsen bij de Parade-optocht  
van de Worldfestival Parade Brunssum en de Rabo 
Ronde Heerlen.  

Meer informatie over onze bank vindt u op onze 
website www.rabobank.nl/parkstadlimburg,  
Natuurlijk kunt u mij ook persoonlijk bellen of mailen: 
p.vandermeulen@parkstadlimburg.rabobank.nl.  
Het telefoonnummer staat elders op deze pagina.

Pascal Vandermeulen
Directeur Bedrijven Rabobank Parkstad Limburg

Rabobank. Een bank met ideeën.

O
CD

A
.n

l  
RA

B
O

PA
RK

10
39

Heeft u ideeën, wensen, tips of  
onderwerpen waarover wij u kunnen 
informeren? Laat het ons even weten!
communicatie@parkstadlimburg.rabobank.nl of bel: (045) 533 40 00

Eén Parkstad, 
Samen Sterker!

Europa hard op 
weg naar efficiënter 
betalingsverkeer
Sinds enkele jaren werken de landen en 
banken in het eurogebied aan de invoering 
van één Europese betaalmarkt. Binnen  
deze ‘Single Euro Payments Area’ - SEPA - 
gaat iedereen gebruikmaken van hetzelfde 
betalingssysteem. Waardoor het betalings-
verkeer sneller en efficiënter zal verlopen.

Internationaal banknummer 
Vanaf 1 februari 2014 kunt u overal in Europa  
op dezelfde manier geld overschrijven of 
ontvangen, ook internationaal. Iedereen 
gebruikt dan het IBAN, het ‘International  
 Bank Account Number’. En u kunt in alle 
eurolanden terecht met uw betaalpas. 

Automatische omzetting
De Rabobank zet uw Nederlandse rekening-
nummer automatisch om naar een IBAN.  
U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift,  
in Rabo Internetbankieren en in Rabo Cash 
Management. Uw Nederlandse IBAN telt  
18 posities en eindigt op uw huidige rekening-
nummer. 

Europese betaalpas
Er komt ook een nieuwe, Europese standaard 
voor alle betaalpassen. Vorige maand heeft  
de Rabobank als eerste bank in Nederland  
haar verticale IBAN-pas aan de media gepre-
senteerd. 

Op www.rabobank.nl/betalenineuropa 
kunt u verder lezen over wat het nieuwe 
‘Betalen in Europa’ voor u betekent. Natuurlijk 
kunt u met vragen ook terecht bij onze 
medewerkers. 

“Single Euro Payments Area!” 

Ereplaatsen voor Rabo-leden

TIP VAN DE MAAND

Word nu lid. 
Ben je jonger dan 35 jaar en klant van de Rabobank?

Kijk op www.rabobank.nl

Agenda voor u en Parkstad
Elke maand valt er bij de Rabobank wel iets bijzonders 
te beleven. Evenementen die inspireren, informeren of 
entertainen. Speciaal voor u en Parkstad. 

7 juni Sepa seminar – Roda stadium (voor ondernemers) 
8 juli Rabo LedenTribune, Worldfestival Parade   
 Brunssum (alleen voor leden) 
27 juli Rabo Dikke Banden Race

Zo kunt u ons bereiken:
 info@parkstadlimburg.rabobank.nl 
 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl
 
 Algemeen  (045) 533 40 00
 Bedrijven  (045) 533 44 44
 Hypotheken  (045) 533 44 55

 www.rabobank.nl/parkstadlimburg

ParkstadTop zet aan 
tot vervolg-project! 

Reserveer nu voor 

deze spectaculaire 

zomer-

evenementen 

Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan  
gerust contact op met Pascal Vandermeulen via 

p.vandermeulen@parkstadlimburg.rabobank.nl  
of kijk op www.rabobank.nl/parkstadlimburg

Samenwerking is cruciaal om tot de vereiste economische en maatschappelijke versterking van de regio  
Parkstad te komen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Eén Parkstad, Samen Sterker’ uitgevoerd in opdracht van 
Rabobank Parkstad Limburg. Het onderzoek vormde de basis voor het miniseminar ParkstadTop! 


