Van: voorzitter@smuo.nl <voorzitter@smuo.nl>
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 15:26
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Bestuurssecretariaat
<Bestuurssecretariaat@stichtsevecht.nl>
CC: asfad@live.nl
Onderwerp: Islamitische gemeenschap gemeente Stichtse Vecht
Geacht college B&W van de gemeente Stichtse Vecht,
Wij hebben vernomen dat de islamitische gemeenschap (islamitisch Centrum Stichtse
Vecht/ ICSV
Arrahma) per 1 februari jl. geen onderkomen meer heeft, omdat de verhuurder het
contract heeft
opgezegd van het pand aan de Planetenbaan 100 te Maarssenbroek.
De moskee is niet enkel een plek waar de moslims samenkomen om te bidden. De
moskee is ook de plek
waar moslims samenkomen om maatschappelijke en sociale zaken te bespreken,
voorlichting te krijgen
over verscheidene zaken, een plek waar jongeren, ouderen en vrouwen samenkomen
voor diverse
activiteiten (waaronder ook beweging). Daarnaast staat de moskee (bestuursleden) ook
in contact met de
buurtbewoners, organisaties en overheidsinstellingen zoals gemeente en politie/
handhaving in goede
tijden en bij calamiteiten.
Als Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving weten wij hoe belangrijk het
is om een eigen
onderkomen te hebben voor de eigen gemeenschap om activiteiten te kunnen
organiseren en als
vraagbak te fungeren voor geïnteresseerden, critici en bewoners van de gemeente.
Wij staan dan ook volledig achter het initiatief van ICSV Arrahma om op zeer korte
termijn een eigen
onderkomen te vinden in de gemeente Stichtse Vecht en zullen hen ook ondersteunen
waar nodig.
Graag willen wij u wijzen op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en vragen aan u
om uw
medewerking te verlenen als gemeente bij de zoektocht van ICSV Arrahma om een
geschikte onderkomen
te vinden, zodat ICSV Arrahma zich kan richten op het organiseren van activiteiten voor
alle Stichtse
Vechters.

Met vriendelijke groet,
A. (Abdelkader) el Yandouzi
Voorzitter
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Moskee Abi Bakr Issiddik te Utrecht
Moskee Sayidina Ibrahim te Utrecht
Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn te Utrecht
Islamitische Vereniging Hoograven te Utrecht
Islamitische Stichting Lombok te Utrecht
Stichting El Mottakien te Zeist
Islamitische Stichting Annasr te Driebergen
Islamitisch Cultureel Centrum Woerden te Woerden
Islamitisch Cultureel & Educatief Centrum (Siraat) te Nieuwegein
Islamitisch Cultureel Centrum Houten te Houten
Moskee Arrahman. De Bilt/ Bilthoven
Stichting Moskee Nasser te Veenendaal
Moskee Al-Hady Nabawi te Vianen
Islamitische Vereniging El Mouahidine te Leerdam
Moskee An-Noer te Barneveld
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