
Inspraak  Jenny Gaidoukevitch 11.11.2021 

Op 29 Nov 2003, 18 jaar geleden, heb ik een sportclub in Oegstgeest gestart. Afgelopen 7,5 

jaar zitten wij in de mooie ruime Clusiushof in Poelgeest. Het is een echt de gezelligste 

sportclub in de omgeving geworden. Ik heb zelf vroeger in vele andere sportscholen gewerkt 

en nog nooit ergens zoveel mensen gezien die zo leuk met elkaar omgaan en zo betrokken 

zijn als bij Jenergy! Ik ben heel  trots op deze super positieve club waar mensen elkaar 

ontmoeten, elkaar helpen en heel veel leuke dingen samen doen. Jongeren en ouderen, alle 

nationaliteiten en allemaal verschillende sociale groepen gezellig bij elkaar aan het gezond 

samen sporten en leven. Het is veel meer dan alleen een sportschool, het is echt een plek 

van sociale ontmoetingen en van maatschappelijke belang in Poelgeest geworden. 

 

Niet alleen voor haar leden, maar ook met alle evenementen die wij georganiseerd hebben 

in de afgelopen jaren. Bij ieder wijkfeest van Poelgeest hebben wij iets sportiefs gedaan met 

veel kinderen en hun ouders. Evenementen voor goede doelen, hardloopwedstrijden in de 

wijk voor kinderen en ouders etc. 

 

Tijdens de corona (vanaf de eerste week) hebben wij meer dan 100 gratis virtual lessen 

opgenomen om mensen gezond en positief te houden. Deze zijn bij elkaar meer dan 

honderdduizend keer bekeken, waarbij heel veel positieve reacties, vooral van ouderen, zijn 

binnengekomen. 

Alles wat er georganiseerd is door Jenergy was voor het samenbrengen van de wijk, dus 

ook voor de niet-leden. In de zomer hebben wij vanuit Jenergy gratis lessen op de 

Klinkenbergerplas gegeven. 

 

Afgezien van de rumoer die is ontstaan door drie ”omwonenden” die problemen hadden met 

het verdwijnen van de supermarkt, is er nooit bezwaar gemaakt in de buurt tegen de 

sportschool, noch tegen onze uitbreiding, die zo hard nodig is, nu nog meer met de 

anderhalve meter regel.   

De sfeer in de wijk is heel goed en iedereen is heel blij met onze sportschool in de wijk. 

 

Het is daarom voor ons en de hele wijk onbegrijpelijk waarom de sportschool al 2 jaar wordt 

tegengewerkt door de wethouder op de basis van een fout in de bestemmingsplan, waar hij 

maximaal misbruik van maakt. 

 

In de moeilijkste Corona tijden, waar wij zoveel maanden door de Lockdown moesten 

sluiten, zodat bijna de helft van de klanten hun abonnement hebben opgezegd of 

gepauzeerd, mochten we van de wethouder niet verhuizen en de nieuwe ruimte niet 

gebruiken. Elke voorstel voor uitbreiding werd geweigerd. De verantwoordelijke ambtenaar 

schreef in zijn email: “Wethouder staat negatief tegenover een vergroting van de sportschool 

... Ik verzoek u na te gaan of u de uitbreiding kunt laten vervallen (of wellicht kan de 

sportschool na samenvoeging verkleind worden) " Waarom mogen wij niet uitbreiden? 

Omdat het bestemmingsplan is gewijzigd en dus vindt de wethouder dat hij kan bepalen hoe 

groot de omvang van Jenergy mag zijn. 

 

Eindelijk vanaf eind april mochten we gebruik maken van de nieuwe ruimte maar dan alleen 

een deel daarvan. Vanaf mei vechten wij voor ons recht om te kunnen sporten in de eigen 

ruimte. 

 

Nu is alleen de tussenverdieping vergund, maar de andere stuk van de ruimte voor onze 

bokslessen nog steeds niet. Alle ingeleverde tekeningen en rapporten waren in juli voor alle 



ruimtes goedgekeurd, maar de wethouder wilde de aanvraag aanpassen naar alleen de 

tussenvloer. Daarom moest ik een derde vergunning aanvragen voor de ruimte voor boksen. 

Dus nog meer kosten voor de derde vergunning die helemaal niet nodig zou zijn, als het 

woord 'sport' niet opeens uit de bestemmingsplan was verdwenen. 

  

 

Ik hoop dat jullie, de raad, mijn recht kunnen herstellen en er voor kunnen zorgen dat: 

 

1. Voor de korte termijn de Boks ruimte open kan. 

 

2. Voor de lange termijn dat de bestemmingsplanfout wordt hersteld, alleen dan is 

Jenergy voor nu en in de toekomst zeker van haar bestaan. 

 

 

Ik ben al 18 jaar enorm blij en trots om bewoners van Oegstgeest gezond en positief te 

houden en ik hoop dat nog vele jaren te mogen en kunnen doen. 


