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Rijswijkers kiezen met ‘Blije Stemming’ voor
realisatie maatschappelijk project

Een openbare BBQ-plek, een natuurspeelplek of een outdoor dj-tafel. Dit zijn
de drie projecten die voor de inwoners van Rijswijk door ING in
samenwerking met de gemeente zijn geselecteerd. Op zaterdag 15 oktober
mogen de Rijswijkers op verschillende plekken in de stad, middels de ‘Blije
Stemming’, hun voorkeur aangeven voor een van deze projecten. Het project
met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Op het afsluitende feest, dat ’s
avonds gepresenteerd wordt door John Williams en wat wordt opgeluisterd
door diverse artiesten, maakt de bank bekend welk project door de inwoners
is gekozen. Burgemeester Bezuijen van Rijswijk zal de cheque voor het
winnende project in ontvangst nemen.
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OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

Voor het eerst bedankt ING de stad waar zij procentueel de meeste klanten heeft. Bijna

driekwart (74%) van de inwoners van Rijswijk is als particulier klant bij ING. Voor de bedrijven

is dat ruim de helft (55%). Als dank zorgt ING ervoor dat een van de projecten samen met de

gemeente wordt gerealiseerd. De drie genoemde projecten voldoen aan een aantal

voorwaarden: het moet de mensen helpen, het moet duurzaam zijn, het heeft de steun uit de

maatschappij en kan nog dit jaar gerealiseerd worden.

Een BBQ-plek, natuurspeelplek of een outdoor dj-tafel

In samenwerking met de gemeente Rijswijk heeft ING drie projecten geselecteerd waar de

bewoners uit kunnen kiezen. Het eerste van de drie projecten, waar de bewoners uit kunnen

kiezen, is een openbare BBQ-plek in het Wilhelminapark. De huidige voorzieningen rondom

deze weide sluiten onvoldoende aan bij het gebruik als BBQ-plek. Door verspreid over de weide

picknicksets te plaatsen, kunnen bewoners hier comfortabel aan tafel eten en BBQ-en. De

tweede optie is een natuurspeelplek in de Landgoederenzone, een plek waar kinderen

ongestoord kunnen spelen met natuurlijke materialen zonder speeltoestellen. Het laatste

project is een outdoor dj-tafel op het Bogaardplein. De dj-tafel is aantrekkelijk voor jongeren

om samen te komen, muziek te maken en zich te vermaken.
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