Open brief aan Jan Nieuwenhuis over zijn handelswijze inzake Jenergy.
Beste wethouder,
Uit het CDA profiel Oegstgeest maak ik op dat u onder meer verantwoordelijk bent voor:
Sport en Recreatie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,, burgerinitiatieven, betrokkenheid en
buurtverbetering, alsmede Eenzaamheid en preventie.
Ik heb goed nieuws voor u, Jenny en Jenergy leveren op al die gebieden een grote positieve bijdrage!
Ik ben een aantal jaren geleden in Poelgeest komen wonen als alleenstaande en kende niemand,
zoals geldt voor de meeste nieuwe Poelgeestenaren.
Ik ben inmiddels 72 jaar, ca 100 kilo, niet het meest vanzelfsprekende profiel voor een sportclub
lidmaatschap. Toch maar eens naar binnen gelopen bij Jenergy en vanaf de eerste minuut welkom
geheten door Jenny. Ik ben mijn hele leven redelijk sportresistent geweest, maar opgeven was geen
optie bij Jenny, “gewoon doen wat je kan”..
Inmiddels heb ik een aantal jaren aan (senior) fitness gedaan, heel belangrijk met een geweldige
groep zodat als ik geen (sport)zin had, ik toch ging voor de gezelligheid.
Momenteel ben ik herstellend van een heupoperatie en worden de voordelen van het langjarige
lidmaatschap bij Jenny extra duidelijk:
-

Het clubgevoel; de senioren en Jenny leven mee,
Mijn fysiotherapie loopt voorspoedig, ik weet al hoe een squat moet, etc.,
Loop ik nu mijn therapierondje en Jenny ziet mij lopen komt zij meteen kijken “ziet er goed
uit, loop eens een stukje, prima, dat gaat snel”.

Dit is de kern van Jenny en Jenergy, haar persoonlijke betrokkenheid bij ieder lid, bij de club als
geheel, bij de buurt en haar maatschappelijke betrokkenheid.
Zij levert voor uw portefeuille een grote bijdrage aan het stimuleren van bewegen voor iedereen,
zorgt voor werkgelegenheid, is een lichtend voorbeeld van een burger die initiatief neemt, haar
betrokkenheid is voor iedereen duidelijk, haar aanwezigheid zorgt voor levendigheid in wijk, alsmede
extra veiligheid en door Jenergy hebben een heleboel mensen, net zoals ik, een sociaal netwerk
opgebouwd.
Zo’n ondernemer moet u koesteren, zij geeft immers uitvoering aan uw beleid.
Voor zo’n ondernemer moet u mogelijke problemen oplossen, niet maken.
Mij persoonlijk ruikt uw handelswijze naar detournement de pouvoir en kan ik met de beste wil van
de wereld niet begrijpen waarom u gekozen heeft voor uw huidige, op zijn minst sterk vertragende
handelswijze, welk belang denkt u hiermee te dienen?Niet het mijne in ieder geval.
Mijn revalidatie loopt voorspoedig, dus over een paar weken moet ik verder revalideren op de fiets
etc. en die apparaten staan nu juist op de tussenverdieping waar u zo’n kabaal over maakt.
Dus mijn vraag is; meneer de wethouder, wanneer kan ik mijn revalidatie gaan afronden op de
tussenverdieping?
Hoor het graag van u,
Marjolein Gunkel

