
brief naar burgemeester 

Dinny van der Made [fotodin@telfort.nl] 

U hebt een antwoord gestuurd op 22-7-2015 17:42. 

Verzonden: woensdag 22 juli 2015 17:06 

Aan:  

info@fitdinteloord.nl 

 

 

t.a.v. taakveld handhaving C.Franken of Burgemeester J.A.M.Vos. 

 

Beste Heer C.Franken of de Burgemeester van Steenbergen J.A.M.Vos, 

 

Vandaag heb ik van u een brief ontvangen betreffende het voornemen om mij en mijn (ex)man een 

bestuursdwang op te leggen  

en het pand aan de van Heemskerckstraat 13 te Dinteloord te sluiten. 

 

Naar aanleiding van uw brief, bij deze mijn zienswijzen... 

 

Ten eerste wil ik u informeren dat wij juist van de advocaat kwamen ivm een scheiding. Wij zijn 

namelijk sinds mei 2014 uit elkaar. 

Dit terzijde... 

 

Buiten dat ik er natuurlijk helemaal niets mee te maken heb wil ik u toch informeren dat mijn 

(ex)man  

hier ook buiten zijn naïviteit geen blaam treft. 

Ik ben 17 jaar met hem samen geweest en weet dat hij met de beste bedoelingen juist altijd heeft 

geprobeerd de jongeren v 

an de straat en drugs af te houden. 

Wij zijn ook altijd, en nu nog lid geweest van ' Eigen Kracht".  Wat symbool staat voor het op eigen  

kracht zonder Anabolen 'spieren kweken'. 

Dit hebben wij altijd uitgedragen en staat ook op de site. zie: 

http://www.fitdinteloord.nl/cardiofitness.html 

 

Jan is iemand waar alle jonge gasten tegen op kijken en is ook zowat een maatschappelijk werker. 

Uren praat hij vaak met de jongens om ze van de straat en drugs af te houden. 

Maar je kan natuurlijk niet iedereen redden en als openbare gelegenheid komen er natuurlijk altijd 

nog gasten binnen die zich  

nergens wat van aantrekken, blijkt! 

Hij heeft hier dan ook aardig ' zijn hoofd mee gestoten'. 

 

Hij heeft altijd gedacht dat hij ze redelijk in de hand had en het buiten de deur heeft kunnen houden.  

Hij is hier ontzettend naïf in geweest!  

En zal hier voortaan wel nog alerter op zijn! 

Ik zou het ontzettend erg vinden dat hij hier ondanks of misschien wel door zijn goede bedoelingen 

hier dan voor wordt gestraft.  

Hij is al heel erg geschrokken van die inval van politie en van wat er is aangetroffen! Het zou gewoon 

niet eerlijk zijn dat hij  

gestraft wordt voor spullen die ook niet eens van hem waren. 

 

Dan denk ik ook nog dat het 'straatbeeld' er in Dinteloord ook niet beter op wordt, maar veel erger!  

Aangezien hij er toch ook heel veel jongens vanaf weet te houden. 



Er zullen er buiten dat dan ook nog heel veel ook in een 'gat 'vallen omdat ze dan buiten een 

luisterend  

oor ook nog hun sport kwijt zijn en zich gaan vervelen. 

Maatschappelijk gezien zou dit dus naar mijn idee ook geen goed besluit zijn. 

 

Wij zitten niet voor niets in een scheiding maar ondanks dat ik met hem niet meer kan  

samenleven vind ik dat hij dit helemaal niet verdient! 


