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Aan de inwoners en maatschappelijke organisaties voor sport en

bewegen in Zuid-Holland

Onderwerp

Uitnodigingsbrief Verkiezing beste beweeginitiatief van Zuid-

Holland

Beste inwoner van Zuid-Holland,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Met deze brief wil ik u informeren over de verkiezing van het beste beweeginitiatief van

Zuid-Holland. Deze verkiezing staat open voor iedereen in onze provincie, dus ook voor

u!

Sport en bewegen: om de hoek en voor iedereen

De provincie Zuid-Holland wil dat iedereen in onze provincie om de hoek kan sporten en

bewegen. Wij zetten ons daarom in voor het in beweging brengen van zoveel mogelijk

inwoners. Maar dat doen wij niet alleen. Verschillende individuen, organisaties, scholen

en andere instellingen dragen hier met mooie initiatieven aan bij. Deze inzet willen wij

graag in het zonnetje zetten, met als doel: belonen, inspireren en informeren.

Verkiezing van de meest beweegvriendelijke wijk in Zuid-Holland

De provincie organiseert op vrijdag 24 juni 2022 een symposium met als thema sport en

bewegen in Zuid Holland. Voor dit symposium nodigen wij de organisatoren van de drie

beste wijkinitiatieven uit om hun project te presenteren. De aanwezigen kiezen

vervolgens het winnende project. De winnaars ontvangen een prijsbedrag om het

project voort te zetten of uit te breiden. Daar bovenop wordt een bedrag toegekend om

samen met de winnende organisatie het project in een andere buurt in Zuid-Holland te

repliceren. Zo profiteren nog meer inwoners van dit goede voorbeeld. Bovendien

ontvangt de winnaar op een later tijdstip een mooie stoeptegel. Deze wordt

ceremonieel gelegd in de wijk, als eerbetoon aan het inspirerende initiatief. 

Meedoen aan de verkiezing?

Voor de verkiezing De meest beweegvriendelijke wijk van Zuid-Holland zijn wij op zoek

naar initiatieven die inwoners in beweging hebben gebracht in wijken die minder dan

gemiddeld beweegvriendelijk zijn en/of waar inwoners minder dan gemiddeld bewegen.

http://www.zuid-holland.nl/
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Daarnaast dient het initiatief reproduceerbaar te zijn. Ik verwijs u naar bijlage twee voor

de complete lijst met voorwaarden en criteria. 

Heeft u wijkbewoners in beweging gebracht en wilt u deelnemen aan de verkiezing?

Stuur dan voor 1 juni 2022 het bijgevoegde formulier ingevuld op naar                 

Ondersteunend materiaal (foto’s, filmpje, verslag, social media posts of persknipsels)

kan uw inzending versterken, en mag meegezonden worden.

Met vriendelijke groet, 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Concept Formulier inschrijving verkiezing beste beweeginitiatief

- Concept Prijsvraagreglement verkiezing beste beweeginitiatief


