
Van: Gouka <gouka@casema.nl>  
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 20:50 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Moskee? 
 
Geachte Griffie, 
Ik verzoek u deze mail met bijlage door te zetten naar alle politieke partijen in Uw gemeente. 
 
In Uw gemeente speelt dat er een  multifunctionele ruimte /moskee  geopend gaat worden.  De 
manier waarop dit tot stand is gekomen heeft elders in Nederland en met name ook in Breda sterke 
raakvlakken. In Breda heeft het moskee bestuur in eerste instantie een vergunning gevraagd en 
gekregen voor een Multi functioneel gebouw met een gebedsruimte in een voormalig politiebureau. 
De verdere omschrijving gaf aan dat men mensen wilde helpen met allerhande zaken zoals 
begeleiding en hulp bij huiswerk.  Helpen bij het vinden van werk.  Helpen bij invullen van (moeilijke) 
formulieren. En al dat soort zaken.  Er werd zelfs aangegeven: ‘noem ons geen moskee”  De 
werkelijkheid was anders. De vergunning aanvraag werd in getrokken en een nieuwe aanvraag is 
gedaan om een gebedsruimte bij te bouwen welke samen met het voormalig politie bureau  ging 
dienen als een Moskee.  Buurtbewoners zijn hier tegen in opstand gekomen. En zijn naar de rechter 
gestapt.   De rechter heeft (voor de tweede maal)  de bewoners in het gelijk gesteld.   Helaas zijn 
zowel de gemeente Breda als het moskee bestuur in hoger beroep gegaan.  
Dit is in het kort de gang van zaken welke in Breda speelt.  In de bijlage (jan.2020) treft u een 
informatie flyer welke in de wijk van het bouw project is verspreid.  Dit geeft wat meer 
duidelijkheid.  Mocht u vragen hebben dan wel verdere informatie dan kan dit altijd. U kunt ook de 
pers informatie in BNdeStem raadplegen.   
Hopende U voldoende geïnformeerd te hebben  verblijf ik met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep 
Koos Gouka      
 



          INFORMATIE 

OVER DE VOORGENOMEN BOUW VAN EEN MOSKEE.   

 

 

Geachte lezer, 

Zoals u heeft kunnen lezen in BNdeSTEM  en in een Breda bericht (BRD/2020.02003) heeft 
de rechter de gemeente (voor de tweede keer) terug gefloten.  De rechter heeft op 2 
december 2019 de omgevingsvergunning  voor de bouw van een moskee  (gebedsruimte)  
vernietigd.  In haar uitleg  (conclusie) geeft de rechter kortheidshalve aan dat  de 
onderbouwing  onvoldoende is, ze  ziet de behoefte niet aangetoond en acht bezwaren uit 
de wijk gegrond. Opgemerkt kan worden dat de rechter slechts op enkele gronden een 
oordeel heeft gegeven.  Dit was voldoende om de vergunning niet te verlenen  de andere 
gronden die werden aangeleverd was niet meer noodzakelijk en is dan ook niet meer 
meegenomen in de uitspraak!  Maar bij een hoger beroep komen deze punten natuurlijk  
wel weer in beeld.  De gemeente zal een nieuw besluit moeten nemen met in acht neming 
van hetgeen de rechter in de uitspraak naar voren heeft gebracht.   

De beslissing om al dan niet een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 
bestemmingsplan behoort (binnen grenzen) tot de bevoegdheid van het college. Het college 
geeft aan dat dit niet wil zeggen dat de uitspraak van de rechter betekend dat er geen 
vergunning verleend kan worden voor de realisatie van een nieuwe moskee op deze locatie.  
En strikt formeel heeft het college daar gelijk in.  Maar het is ook niet zo dat het college deze 
vergunning  moet  verlenen!  Het college zal een zorgvuldige afweging moeten maken. Het is 
in onze beleving dan ook heel wel mogelijk dat het college de argumenten van zijn bewoners 
zal laten prevaleren  en de omgevingsvergunning  niet verstrekt. Dat zou in ieder geval ook 
recht doen  aan de ca. 150 personen die een zienswijze (bezwaarschrift) hebben ingediend. 
Maar zeker ook de gevoelens van veel bewoners die om hen moverende redenen een 
moskee (in de Wisselaar) niet zien zitten.  En niet in de laatste plaats zou dat betekenen dat  
naar de kritiek van de nationale ombudsman  is geluisterd. 

Ondank excuses van vier (4) wethouders  geeft het college aan  niet te kiezen voor zijn 
bewoners. Er is besloten om in hoger beroep te gaan.  Reeds eerder heeft het college 
aangegeven alles te doen om de moskee (nieuwbouw gebedsruimte) in de wisselaar 
mogelijk te maken.  We hebben toen reeds aangegeven dat de benadering door het college 
in onze beleving een hoog gehalte aan minachting  voor de mening van de bewoners in zich 
heeft.  Al met al een zeer teleurstellende gang van zaken.  Onze werkgroep gaat zich  
voorbereiden  op het hoger beroep bij de raad van state.  Deze procedure zal veel  tijd 



vergen.  Onder tussen is het mogelijk en zou het verstandig zijn om nog eens te kijken hoe 
alles gelopen is, waar fouten zijn gemaakt, wat onduidelijk is, wat niet- niet voldoende – 
mogelijk verkeerd is gecorrespondeerd. Wij als werkgroep hebben reeds enkele keren om 
een onafhankelijk onderzoek gevraagd. In ca.  129 zienswijzen is deze vraag ook gesteld.  Wij 
denken dat voor alle partijen  -de gemeente, het moskee bestuur, en de bewoners  een 
onderzoek verhelderend  kan werken. En mogelijk een aanzet kan geven tot een voor alle 
partijen aanvaartbare oplossing.  Het college heeft tot nu toe geweigerd zo’n onderzoek te 
laten doen.  Mogelijk denk de gemeenteraad daar anders over. Wij nodigen de 
gemeenteraad uit  om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.  Overigens kan ook 
het college dit onderzoek nog steeds laten doen.  

 

Wat zouden wij dan onderzocht willen zien? 

• De verkoop van het voormalige politie bureau.  Incl. de verkoop overeenkomst en 
bijbehorende correspondentie. 

• De verkoop van de groene zone. (achter het voormalig politiebureau. Incl. de verkoop 
overeenkomst en de bijhorende correspondentie) 

• De mtr.2 prijs van de groene zone. (het gaat om mogelijke bouwgrond) 
• De verandering  van een Multi functioneel gebouw in een moskee. Met daar aan 

gekoppeld een nieuwbouw  op een groene (beschermde) zone. 
• De verkeer en parkeer problematiek. (de Vlaanderenstraat is een hooft ontsluiting- 

weg  
• De financiering  van de moskee. En wie betaald de Iman (prediker) 
• De uitkomst van een buurtonderzoek.   
• En alle andere zaken die van belang kunnen zijn. (wij denken dan ook aan vragen die 

leven bij de gemeente en/of het moskee bestuur.)  

Mochten er vragen en/of suggesties zijn  dan horen wij dit graag.  Uw mening is altijd 
welkom. Ook zullen we het moskee bestuur verzoeken om het zicht op de bouwput af te 
schermen. 

Namens de werkgroep, 

Koos Gouka. 

 

c.c. Gemeente raad,  College van B&W Breda, Pers. 

 

                                                                                                                                                                
Breda. Januari 2020 
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