
Dinteloord, 01-08-2015 

 

 

Geachte Burgemeester Vos, 

 

Het is niet gemakkelijk om met u of dhr. Franken in gesprek te komen aangaande 

de brief die u mij stuurde met uw voornemen Fitcentrum Dinteloord voor 12 

maanden te sluiten. 

 

Vandaar deze uitgebreide versie van mijn zienswijze. 

 

In 1993 heb ik mijn dienstplicht vervuld bij het Korps Commando troepen te Roosendaal. 

 

In 1996 ben ik gaan studeren aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding van Hogeschool 

Katholieke Leergangen te Tilburg. 

 

In 1999 ging ik een half jaar naar Suriname via  Jongeren zonder Grenzen om een sportproject voor 

achtergestelde jongeren in de sloppenwijken van Paramaribo op te zetten. 

Dit was een eindstage voor mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 

 

Daarna leerde ik mijn vrouw Dinny Jansen kennen waarmee ik een jaar lang heel de wereld  

heb rondgereisd. 

Tijdens deze reis heb ik plannen gemaakt om in het bedrijfspand aan de van Heemskerckstraat 

zelf een sportproject op te gaan zetten voor de jongeren in mijn gemeente. 

 

Deze mogelijkheid deed zich voor omdat mijn vader en moeder gingen scheiden en ook 

de panden aan de van Heemskerckstraat nr. 13 op papier gescheiden werden. 

Qua ligging en verbinding horen ze echter nog steeds bij elkaar. 

het woonhuis ging naar mijn moeder, zij woont daar nog steeds, en het bedrijfspand ging naar mijn 

vader, hier kwam een loods vrij omdat hij zijn bedrijf al elders ging vestigen.  

Wij wonen en werken dus al praktisch heel mijn leven met mijn familie op dit adres. 

 

Na onze wereldreis heb ik contact opgenomen met de gemeente Steenbergen om subsidie  

aan te vragen voor een jongeren sportproject, ik kreeg hier een negatieve reactie op. 

 

In 2000 ben ik met Dinny getrouwd, en zijn wij samen VOF Fitcentrum Dinteloord begonnen, met 

behulp van de Rabobank te Steenbergen, in 2002 is onze zon Robin geboren. 

 

Sindsdien ben ik 6 dagen week, 12 uur per dag aan het werk geweest om mijn bedrijf op te bouwen 

naar waar ik nu ben, in het begin nog samen met mijn vrouw, verder met hulp van familieleden. 

 

Ik heb zelf alles zelf gebouwd  en verbouwd, alle verdere werkzaamheden zijn ook voor mijn eigen 

rekening, waaronder boekhouding  en administratie, onderhoud pand en toestellen, schoonmaken, 

in en verkoop, bardienst en lesgeven. 

 

Een aantal jaren geleden ben ik gestart met K1 kickboksen Steenbergen op de locaties Gummarus en 

t Cromwiel . 
In samenwerking met sportcoordinator Peter Boenders heb ik een jaar of 4  kickboksles gegeven op 

het Moller / t Ravelijn te Steenbergen. 

Ook heb ik samengewerkt aan jongerenprojecten met Raymond Beens van jeugdwerk Steenbergen. 

Fitcentrum Dinteloord is een sportschool voor iedereen, politieagenten, brandweer en 

gemeenteraadslieden, huisvrouwen zijn bij ons welkom, maar ook jongeren van de straat. 



Verder maak ik in mijn zaak reclame voor stichting eigen kracht welke sporten zonder doping 

stimuleert, en waarbij ik aangesloten ben. 

 

Vanwege mijn maatschappelijke betrokkenheid heb ik in de loop der jaren vele jongeren  

opgevangen en geholpen met hun problemen. 

Daaronder valt zoeken naar werk , bellen naar de gemeente en andere instanties,  

onderdak zoeken etc. 

Sommigen hebben zelfs lange tijd bij ons gesport zonder contributie te betalen vanwege  

financiele problemen. 

In ruil daarvoor hielpen ze mij vaak met allerhande schoonmaak, onderhoud en 

en verbouwingswerkzaamheden, maar ook met bijvoorbeeld bardiensten. 

Omdat ik geen personeel heb en onze leden me vaak hielpen hadden ze bij  

ons (achteraf te) veel vrijheid. 

 

Natuurlijk is sport voor mij een belangrijk middel om de jeugd positief te stimuleren, 

maar ik heb ook een redelijke werkplaats en buitenterrein tot mijn beschikking waar we  

aan allerlei leuke knutsel en muziek projecten hebben gewerkt, ook was er ruimte voor  

een stukje ontspanning. 

 

Het mag duidelijk zijn dat een groot deel van mijn energie in mijn bedrijf op ging en 

dit was dan ook mede de oorzaak dat mijn vrouw en ik begin vorig jaar besloten 

te gaan scheiden. 

 

Ik ben gaan wonen bij mijn moeder, mijn zoon ontvang ik hier in de weekenden  

en vakanties. 

 

Vanwege extreme werkzaamheden aan mijn pand en het emotioneel niet kunnen 

verwerken van onze scheiding kwam ik vorig jaar zomer in een ernstige burn out. 

 

Al mijn geestelijke en lichamelijke functies vielen uit, ik kwam in een uitzichtloos 

en langdurig zwart gat terecht. 

Gedurende ongeveer een half jaar hebben we met behulp van een team van doktoren 

psychiaters en psychologen, er aan gewerkt om er langzaam bovenop te komen. 

Familie en vrienden hebben de zaak draaiende gehouden. 

Ik kreeg  in die periode een scala aan zware medicaties voorgeschreven die ik  

vanaf dit jaar ben gaan afbouwen. 

 

Begin Dit jaar ben ik een zeer moeizaam en intensief traject begonnen met mijn (ex) vrouw,  

de  bank, mediator, advocaat en boekhouder om door te kunnen starten van VOF naar  

eenmanszaak, afgelopen week hebben we groen licht gekregen van alle 

betrokken instanties. 

De scheiding, zowel prive als zakelijk wordt nu in werking gezet en dit jaar nog afgerond.  

 

Als er vroeger problemen waren kwam Rob Nieuwerth, de wijkagent een praatje 

maken en zochten we naar een oplossing. 

In sommige gevallen nam ik zelf contact met hem op wanneer ik het vermoeden had 

dat er iets vervelends gaande was, wij hadden een goede verstandhouding. 

 

Een aantal weken geleden werd ik in shock verrast door een onaangekondigde inval  

met een flink aantal agenten. 

Na een speurtocht  met een drugshond vonden zij verschillende hoeveelheden  

verdovende middelen die in mijn pand verstopt waren. 



 

 

Twee jongeren werden afgevoerd, en ook ik moest mee. 

De rechercheurs drongen naar mij toe aan op het nemen van een advocaat, ik vertelde  

meteen dat ik die niet wilde, en volledig zou meewerken, omdat ik niets te verbergen heb, 

en onschuldig ben.  

Na een uitvoerig verhoor stelde de rechercheurs vast dat er geen reden was om mij  

verder vast te houden, ik had met deze zaak niets te maken. 

 

Ik heb nooit een strafblad gehad, ben nooit in aanraking geweest met drugshandel,  

maar heb wel jongeren geholpen met hun drugsproblemen. 

 

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

besproken, wat niet alleen inhoudt dat ik veel  strenger op drugs ga controleren, 

maar ook het niet toegankelijk maken van alle ruimtes die niet specifiek voor sport en  

fitness bestemd zijn. 

Dit beleid is toen per direct ingegaan, ik heb me daar strikt aan gehouden, en wil me daar 

in de toekomst graag door de politie en gemeente op laten controleren en adviseren. 

 

Ongeveer 3 weken geleden ben ik uitgenodigd op het kantoor van de Rabobank in  

Etten Leur, en heb daar gesproken met een aantal inspecteurs om het verhaal uit te 

leggen, en tevens wat financieel verkeer  door te nemen. 

Al snel begrepen zij mijn onschuld, en werd ik bedankt voor mijn medewerking. 

 

Op 21 juli ontving ik geschrokken uw brief waarin de exacte hoeveelheden drugs  

aangegeven werden die in mijn pand  zijn gevonden. 

 

Op dat moment ben ik een missie gestart om precies uit te zoeken wie, wat, waar 

en hoe gedaan heeft. 

Om bewijsmateriaal te verzamelen ben ik naar mijn mening verdachte personen  

gaan ondervragen met opname apparatuur in mijn binnenzak, vorig weekend heb  

ik een jongen gesproken die alle gevonden drugs uit uw brief met naam en toenaam  

verklaard en er kwam nog veel meer naar boven. 

Begin deze week heb ik die opname aan een aantal mensen laten horen, en een afspraak 

gemaakt met de rechercheur die mij heeft verhoord om de geluidsopname te 

overhandigen en verdere medewerking in het onderzoek te bespreken. 

Ik ben nog niet klaar,  wil tot de bodem gaan, en heb nu een direct contactpersoon  

bij de politie. 

 

Vanwege de in deze brief duidelijk aangegeven voorgeschiedenis, omstandigheden en de  

impact van een eventuele sluiting op mijn bedrijf, (ex)vrouw, moeder, familie,  

sportliefhebbers, en de jeugd van onze gemeente vraag ik u om onze zaak niet te sluiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van der Made 


