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        Islamitisch Centrum Stichtse Vecht  
        Planetenbaan 16 
        3606 AK Maarssen 
 
 
Geachte college van Burgemeester en Wethouders,  geachte gemeenteraad, 
 
Middels deze brief vraagt de Islamitische gemeenschap van Stichtse Vecht u wederom om hulp.   
De Islamitische gemeenschap wil graag haar wensen en behoeften op te laten nemen in de 
bouwplannen en bouwprojecten binnen de gemeente Stichtse Vecht. 
Zoals eerder kenbaar is gemaakt heeft de islamitische gemeenschap een locatie nodig waar zij de 
nódig maatschappelijke en culturele aktiviteiten kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor de 
behoeftige bewoners van Stichtse Vecht. Deze bewoners willen graag positief bijdragen aan 
maatschappelijke beleidsdoelen van hun eigen gemeente.  
 
Het islamitisch centrum Stichtse Vecht is namens deze gemeenschap sinds 2014 in gesprek met de 
gemeente om een locatie te realiseren zodat deze wensen en behoeften gerealiseerd kunnen 
worden.  
Wij willen u nogmaals middels deze brief dringend verzoeken om met ons in gesprek te gaan zodat 
we samen de mogelijkheden en kansen die we zien én die er zijn wat ons betreft te bespreken.  
 
Zoals eerder is aangegeven is de islamitische gemeenschap in Stichtse Vecht (600 gezinnen) zelf 
verantwoordelijk voor het bekostigen van de nog te vinden locatie. De rol die we van onze gemeente 
verwachten is slechts faciliterend en meewerkend.  
 
Naar onze mening is er voldoende bouwgrond waar we binnen de gemeente onze locatie kunnen 
realiseren. Wij zien bijvoorbeeld mogelijkheden in onderstaande bouwprojecten: 
 
1. Daalsehoek(Maarssen Dorp) 
2. Daalseweg(oud zuilen)  
3. Haagstede(Maarssen broek)  
4. Haarrijnweg 5(Maarssen broek) 
5. Harmonieplein(Maarssen-Dorp) 
6. Kuyperstraat(Maarssen-Dorp) 
7. Mastenbroek(Maarssen-Dorp) 
8. Merenpark(Maarssen-Dorp) 
9. Planetenbaan(inclusief Kwadrant 1,Maarssen) 
10.Project Zuilense Vecht (Zuilen/Maarssen) 
11.Tijdelijke onderwijs huisvesting Troelstrastraat 58 (Maarssen) 
12.Zogwetering (Maarssen-Dorp) 
13. bouwproject BAMENS 
 
 
 



In de mail van 28 april jongsleden verwees u ons naar de projectontwikkelaars en u gaf ook aan dat u 
als gemeente alle vastgoedprojecten aan de marktwerking heeft overgelaten.  
Wij vinden dat u als gemeente wel verantwoordelijk bent voor het faciliteren van uw inwoners  zodat 
zij ongestoord hun culturele – maatschappelijke en zorg activiteiten kunnen uitoefenen in eigen 
gemeente.  
Door gebrek aan huisvesting kunnen de bewoners -in dit geval onze islamitische gemeenschap hun 
activiteiten niet uitvoeren en dus niet participeren en deelnemen aan de samenleving.  
 
Gelet op het bovenstaande vragen wij u wederom met ons in gesprek te gaan om de genoemde 
mogelijkheden te onderzoeken en wellicht heeft u als gemeente nog plannen in de toekomst die 
interessant voor ons en onze doelgroep kunnen zijn. 
 
Wij vernemen graag spoedig van u 
 
Mocht vragen hebben op deze brief dan ben ik bereid een toelichting te geven.  
 
 
M. Asfad  
Voorzitter Icsv 
mede namens bestuur  
 
 




