Maastricht, 24 mei 2018

VAN HARTE
WELKOM
Beste relatie,
Juni staat voor de deur… en daarmee staan we aan de
vooravond van PROVADA 2018. Wij heten u graag welkom op
onze ‘Limburgstand’. Dé plek waar we met de Zuid-Limburgse
steden Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad Limburg
samen met onze publiek/private partners de kracht van onze
regio tonen. Dé ontmoetingsplaats voor uw en onze relaties,
stakeholders en belanghebbenden uit de vastgoedsector.
PROVADA 2018 vindt dit jaar plaats van dinsdag 5 tot en met
donderdag 7 juni 2018 in de Amsterdam RAI.
Samen met onze publiek/private partners presenteren
wij ons dit jaar op stand 19 in beurshal 11 onder het
welbekende motto: ‘De Kracht van Zuid-Limburg: Smart
part of Europe!’. Met als centrale thema’s onze slimme
economie, slimme wetenschappen en slimme stedelijke
vastgoedtransities met de nadruk op duurzaamheid. Tijdens
de beursdagen geven we korte praktijk-pitches en lichten we
daarbij onze thema’s toe.
Noteer alvast:
• Dinsdag 5 juni om 15.30 uur onze ‘Limburgstand’opening waarbij Luc Soete in de vorm van een
vraaggesprek ons meeneemt rondom het strategisch
actieplan met als titel ‘Randstad Zuid-Limburg’. Na dit

•

vraaggesprek bent u vanzelfsprekend uitgenodigd op
onze borrel met een hapje en drankje.
Woensdag 6 juni om 11.00 uur de dialoog rondom
duurzaamheid, onder leiding van Sander Kleikers.
Duurzaamheidsexperts, waaronder Peter Göbel (ING
REF en winnaar van de Grean Leadership Award 2017),
Onno Dwars (Ballast Nedam) en Wethouder Gert-Jan
Krabbendam (Gemeente Maastricht) zullen discussiëren
over de voor- en nadelen bij het verduurzamen van
vastgoed.

Smart part of Europe

Er zijn nog meer pitches. Het volledig en actuele
programma sturen wij u op maandag 4 juni toe.
Voor ‘De kracht van Zuid-Limburg’ zijn onze partners: RO
Groep, 3W New Development, Mulleners Vastgoed B.V., Van
Wijnen Groep, DOOR communicatie & vorm, Mijnwater B.V.,
Maurer United Architects, Super circular estate, Economische
Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), AG Charlemagne en
Industrie- und Handelskammer Aachen.

Wij zien u graag op 4, 5 of 6 juni,
Limburgstand-PROVADA 2018.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Met vriendelijke groeten,

+ Gemeente Maastricht, Marjolein Gijselaers
06 27850582 / marjolein.gijselaers@maastricht.nl

Namens de gemeente Maastricht, gemeente Sittard-Geleen,
Stadsregio Parkstad Limburg en haar publiek/private partners,

of Francois Weerts
06 21128844 / francois.weerts@maastricht.nl
+ Gemeente Sittard-Geleen, Hanny Ras-Kluitenberg

Gert-Jan Krabbendam (wethouder Maastricht),
Pieter Meekels (wethouder Sittard-Geleen)
Martin de Beer (voorzitter bestuurscommissie economie &
toerisme Parkstad Limburg)

communicatie
en vorm

06 20956307 / hanny.ras@sittard-geleen.nl
+ Parkstad Limburg, Inez Delsing
06 50864106 / i.delsing@parkstad-limburg.nl

