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Aan:  Gemeente Den Haag  
  t.a.v. burgemeester  
  de heer J. van Zanen  
  Postbus 12 600  
  2500 DJ Den Haag 
  
Onderwerp:  Felicitatiebrief en advies Europese Sporthoofdstad 2022 
Datum:  7 juli 2020 
Bijlagen: Advies met suggesties invulling Europese Sporthoofdstad 2022 (6 pagina’s) 
CC:  aan de griffie van de gemeenteraad, het college van B&W 
 
 
Geachte burgemeester, 
 
Namens de leden van de Adviesraad voor Sport feliciteren wij u met uw benoeming tot 
burgemeester van onze mooie stad Den Haag. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u deze klus op 
excellente wijze zult klaren. Wij wensen u een sportieve, collegiale en bestendige ambtsperiode toe. 
 
U staat voor de uitdaging om daadwerkelijk uitvoering te geven aan het “samen stad maken”. Sport 
maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Sport brengt plezier, is gezond en ondersteunt de 
leefbaarheid van de stad. Bovenal draagt sport ook bij aan ontmoeting, ontspanning en interactie. 
De Adviesraad voor Sport is verheugd dat er in het coalitieakkoord 2019-2022 volop aandacht is 
voor sport.  
 
De Adviesraad voor Sport heeft in 2017 een bijdrage geleverd aan de kandidaatstelling van Den Haag 
als ‘European Capital of Sport’. Zo ook uw voorgangster, voormalig burgemeester Pauline Krikke.  
Alle inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat Den Haag in 2022 de titel ‘European Capital of 
Sport’ mag dragen.  
 
Onze leden hebben in de eerste maanden van dit jaar gewerkt aan ideeën op welke wijze Den Haag  
invulling kan geven aan deze titel. In onze optiek is deze titel dé kans om Den Haag positief en kansrijk 
op de kaart te zetten, zowel voor inwoners, bezoekers, ondernemers als bestuurders.  
Wij hopen met ons advies het college te inspireren om de kansen van deze titel te verzilveren. Ons 
advies hierover ontvangt u bijgevoegd.  
 
Wij zien er naar uit om u in de komende tijd te ontmoeten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Adviesraad voor Sport, 
 
 
 
 

 
Wendy van der Meijs   John van den Berg    
secretaris    voorzitter      
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