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Heerlen, 30 augustus 2016

Wie laat Jan Smeets een blauwtje lopen?
BP-ers daten ter ere Tourism for Tomorrow Award 2016
30 augustus 2016 - Ter ere van het winnen van de Tourism for Tomorrow Award 2016 daten
Bekende Parkstedelingen (BP-ers) op vrijdag 2 september met bewoners van Parkstad en
overige geïnteresseerden. Parkstad Ambassadeurs zoals Camille Oostwegel (Camille Oostwegel
ChâteauHotels & -Restaurants), Ger Koopmans (gedeputeerde Provincie Limburg), Jan Smeets
(Pinkpop) en Hessel Meijer (Rodaboulevard) gaan korte gesprekjes aan met geïnteresseerden.
Ook Astrid Boeijen, CBS Hoofddirecteur Dataverzameling en Vestigingsmanager Heerlen, die ter
plekke tot Parkstad Ambassadeur wordt benoemd, neemt aan het speeddate-evenement deel.
Benoeming Astrid Boeijen tot Parkstad Ambassadeur
Naast belangrijke spelers in de recreatieve sector zijn er ook een aantal grote, niet-toeristische
bedrijven die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de transformatie van de regio. Om hen te
bedanken wordt Astrid Boeijen (CBS) op 2 september benoemd tot Parkstad Ambassadeur.
Aansluitend neemt zij deel aan het speeddaten. Een lijst met alle deelnemende ambassadeurs is te
vinden op www.ditisparkstad.nl.
Tijd en plaats
Het speeddaten vangt aan om 9 uur ’s ochtends in de Spiegeltent te Heerlen op het Burgemeester
van Grunsvenplein. De Spiegeltent maakt deel uit van Cultura Nova. Het is mede dankzij dit
cultuurfestival dat Parkstad is uitgeroepen tot beste bestemming ter wereld.
Parkstad Ambassadeurs vieren WTTC-prijs
In april 2016 werd Parkstad in Dallas (VS) beloond met de Tourism for Tomorrow Award 2016. Het is
de eerste keer dat Nederland door de World Travel & Tourism Council (WTTC) is genomineerd. De in
Zuid-Limburg gelegen regio, bestaande uit de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal, liet de overige twee kanshebbers, Swiss Parks
Network (Zwitserland) en V&A Waterfront (Zuid-Afrika), achter zich. De prijs is een erkenning voor
de duurzame transformatie van de regio. De regio vierde de prijs samen met de belangrijkste
stakeholders in het toeristisch veld. Al deze mensen ontvingen uit handen van gedeputeerde Eric
Geurts een Parkstad Ambassadeurs Certificaat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------U bent van harte uitgenodigd om er op vrijdagochtend bij te zijn. Laat u het ons weten als u komt?
Voor meer informatie: Katja Huijsmans, communicatieadviseur Stadsregio Parkstad, 06-46194123
Kijk hier voor alle ambassadeurs die meedoen: http://www.ditisparkstad.nl/nl/nieuws/wil-jij-eenafspraakje-met-jan-smeets
Meer informatie over de transformatie van de regio en het winnen van de prijs:
www.ditisparkstad.nl
Meer informatie over het toeristische aanbod: www.vvvzuidlimburg.nl
Meer informatie over cultuurfestival Cultura Nova: www.cultura-nova.nl

