PERSBERICHT
Heerlen, 9 januari 2020
Bedrijven in Parkstad tekenen intentieverklaring en slaan handen ineen VOOR Parkstad
Verschillende grote bedrijven in Parkstad én de Gemeentes Heerlen en Kerkrade hebben vandaag
een intentieverklaring getekend. Dat gebeurde tijdens een Meet en Greet, waarbij Obvion als
gastheer optrad. De ondertekenaars van deze intentieverklaring pleiten voor een gezamenlijke
bijdrage tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, gerelateerd aan kinderen én ouders
die opgroeien in een omgeving met veel sociaal economische achterstand in Parkstad.
De intentieverklaring beoogt dan ook dat de samenwerkende bedrijven (financiële)
zelfredzaamheid van kwetsbare en kansarme kinderen en ouders (generatie-armoede) vergroot,
talenten ontwikkeld worden en buurten en wijken in Parkstad sociaal levendiger worden gemaakt.
Met VOOR Parkstad spreken de meewerkende bedrijven de intentie uit om een duurzame balans
tussen economische en sociale belangen in Parkstad te realiseren. Die balans wordt gemaakt door
schouder aan schouder, hand in hand, op het gebied van kennis, kunde, hoofd, handen, hart en
middelen een samenwerking te realiseren tussen sociale en economische organisaties. Waarbij het
streven is een hechtere en gezondere samenleving te realiseren.
Antony de Beijer, CRO Obvion: "Middels deze verklaring gaan deze bedrijven de samenwerking
opzoeken met maatschappelijke organisaties. Onze intentie is een MENSGERICHT netwerk te
stimuleren. In Parkstad willen we samen diverse initiatieven ontplooien gericht op kansarme
kinderen én ouders. Samenwerken en leren van elkaar is belangrijk. Samen kunnen we het verschil
maken en een bijdrage leveren aan de toekomst van deze doelgroep. Want met VOOR Parkstad
begint morgen écht vandaag!”.
VOOR Parkstad is een initiatief van Obvion Hypotheken. Vandaag werd dit initiatief ondersteund
door meerdere bedrijven uit Parkstad met het ondertekenen van de intentieverklaring: Accenture,
APG, Brightlands Smart Services Campus, Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade, Heerlen mijn
Stad, Medtronic, Rabobank Zuid-Limburg Oost en West, Samen voor Maastricht, Vebego,
Zuyderland.
Emile Roemer, wnd. Burgemeester Heerlen: “De eerste bouwstenen van VOOR Parkstad zijn met
het ondertekenen van deze intentieverklaring gelegd. Daarmee staan we aan de vooravond van
een mooi initiatief. We gaan een beweging creëren, waarbij bedrijven hun talent, kennis, hart of
handen inzetten voor maatschappelijke organisaties in Parkstad, zodat er een hechtere
samenleving gaat ontstaan. Mooi, dat we daar vandaag met alle samenwerkende bedrijven een
eerste stap in hebben gezet.”
Over Obvion
Bij Obvion vinden we dat een goed hypotheekadvies een onafhankelijk advies is. Een passende
hypotheek is immers het fundament voor een gezonde financiële huishouding. Bij Obvion geloven
wij dat een goede adviseur het verschil kan maken bij de juiste hypotheekkeuze. Wij bieden onze
hypotheken aan via onafhankelijk adviseurs. Obvion is 100% dochter van Rabobank.
Per 31-12-2019 had Obvion een portefeuille in beheer van EUR 33,8 miljard. Obvion opereert
vanuit Heerlen.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Franken, Obvion, telefoonnummer
088 1470359 of 06 13668005 of mail naar pers@obvion.nl.
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