Geachte heer/mevrouw,

Assen, 12 december 2017

Als voorzitter van het Open Huis aan de Brink 25 te Assen schrijf ik u deze brief.
Het Open Huis bestaat in 2018 30 jaar. Het Open Huis is namens 6 kerken in Assen in
1988 opgericht. Het is een inloophuis voor iedereen. Barmhartigheid, solidariteit, omzien
naar de naaste en gastvrijheid zijn de kernbegrippen.
In de afgelopen jaren hebben wij vele (vaste) gasten mogen ontvangen. Het Open Huis is
in die jaren een begrip geworden in Assen en omstreken. Toch zien we dat nog lang niet
iedereen het Open Huis kent. We investeren veel in publiciteit en activiteiten voor onze
gasten. Daarnaast vinden we aansluiting met vele organisaties in Assen o.a. Sociale
Alliantie, Diaconieën van Kerken, VIP Assen, Komarrin, GGZ etc. Tot nu toe hebben wij
nog geen contact gelegd met de politiek in Assen e.o. Dat willen we in 2018 graag
veranderen. Met alle politieke partijen zijn we van plan contacten te onderhouden.
Omdat op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, leek dit ons als
bestuur een goede gelegenheid. Wij willen vanaf 20 januari 2018 alle politieke partijen van
Assen op één zaterdagmiddag de gelegenheid geven de partijvisie met ons, onze gasten
en andere geïnteresseerden te delen. Een veel gehoorde klacht is dat de politiek ver van
de burger afstaat. Met dit initiatief proberen wij een (kleine) bijdrage te leveren om iets van
die kloof te dichten. Wij vinden de komende gemeenteraadsverkiezingen hiervoor een
uitgelezen mogelijkheid.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om op één van de zaterdagen vanaf 20 januari 2018
uw visie met betrekking tot eenzaamheid onder ouderen, saamhorigheid in de
samenleving, (geestelijke) gezondheidszorg,(probleem) jongeren, dak- en thuisloosheid,
vluchtelingenopvang etc. met ons te delen. Wij hebben een schema opgesteld, die u
hierbij ontvangt. Wellicht is op de aangegeven datum de lijsttrekker van uw partij of een
verkiesbaar partijlid, een gemeenteraadslid of een wethouder van uw partij beschikbaar
om van deze uitnodiging gebruik te maken?
Wij zouden het zeer op prijs stellen dat u gebruik wilt maken van onze uitnodiging. Iedere
Politieke Partij krijgt bij het Open Huis op één zaterdag van 15.00 tot ca 16.00 u. de
gelegenheid een gedeelte van het verkiezingsprogramma te bespreken en in gesprek te
komen met de aanwezigen.
Wij willen vooraf onze gasten in de gelegenheid stellen vragen in te dienen. Die zullen wij
vroegtijdig met u delen.
Voor meer informatie over het Open Huis verwijs ik u naar onze:
website: www.openhuisassen.nl
facebook: @openhuisassen
twitter: @openhuisassen

Wij hopen u te mogen ontmoeten op één van de onderstaande data. Wanneer u niet kunt
op de aangegeven datum maar wel van onze uitnodiging gebruik wilt maken, kunnen we
samen een alternatieve datum vastleggen.
Graag ben ik bereid deze brief en inhoud nader mondeling toe te lichten.
Namens Het Open Huis, Brink 25 Assen
Met vriendelijke groet,
Jans Enting
Hoofdvaartsweg 142
9406 XE Assen
Tel.mobiel: 0651269377
Tel.: 0592372776
info@jansenting.nl
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