
 

 

 

 

 

Dinteloord, 27-07-2015 

 

 

Geachte Burgemeester Vos, 

 

Tot mijn grote verbazing ontving ik afgelopen week een schrijven van u waarin wordt  

vermeld dat u van plan bent mijn Fitnesscentrum 12 maanden te sluiten (dus te liquideren). 

De aanleiding daarvan, een hoeveelheid gevonden drugs in mijn pand, waarvan inmiddels  

door mijn  eigen onderzoek (geluidsopnamen) spijkerhard is vastgesteld dat deze drugs  

niet van mij zijn, maar door enkele gasten in mijn pand zijn verstopt. 

Zelfs de politie zag geen aanleiding om mij verder te verhoren of voor te geleiden voor de  

officier van justitie, maar houdt nog steeds mensen vast voor onderzoek. 

Na de verhoren heb ik samen met de politie een keihard zero tolerance beleid besproken 

wat per direct is ingegaan, en waar ik me aan zal houden in de toekomst, en ook op  

gecontroleerd wil worden door de politie en de gemeente. 

Uw tweeslachtig beleid  om mijn bedrijf, waar ik met 15 jaar met hard werken een begrip voor 

de jeugd in Dinteloord en omstreken werd, te liquideren staat haaks op uw beslissing een pand in 

Steenbergen waar 100 kg hard drugs werd gevonden niet te sluiten. 

Ook wil ik u graag herinneren aan het feit dat in elke discotheek of festival in Nederland grote 

hoeveelheden drugs omgaan waar geen enkele sanctie tegen wordt ondernomen. 

Uiteraard wil ik graag eerst uw reactie afwachten op mijn brief, maar waar een waarschuwing 

tegen mij over te goeder trouw of te laks beleid tegen enkele jongeren zeker op zijn plaats is, 

zal ik alles wat in mijn vermogen ligt ondernemen, zowel juridisch als publicitair, om de liquidatie 

van mijn fitnesscentrum te voorkomen. 

Ik stel u dan ook verantwoordelijk voor alle financiele gevolgen van een eventuele liquidatie, 

maar uiteraard gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar een persoonlijk gesprek met u 

om tot een fatsoenlijk vergelijk te komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van der Made 


