
Brandbrief aan de gemeenteraad en college van Burgemeester & 
Wethouders van Stichtse Vecht 
 
Van: Islamitisch Centrum Stichtse Vecht (Icsv) 
E-mail:    
Telefoonnummer:  
 
Datum: 24 Januari 2021 
Betreft: Opzegging huurovereenkomst met Stichting Islamitisch Centrum Stichtse Vecht per 1 
februari 2021 betreffende het pand aan de Planetenbaan 100 
 
Geachte dames en heren, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

De huurovereenkomst van het pand aan de Planetenbaan 100 te Maarssen met Stichting Islamitisch 
Centrum Stichtse Vecht (Icsv) is met ingang van 1 februari a.s. opgezegd. Hierdoor komen wij als 
Stichting de komende maand letterlijk op straat te staan. Onze activiteiten kunnen wij door deze 
opzegging helaas niet voortzetten. Juist in deze tijd van corona is het nog belangrijker om contact te 
blijven houden met onze achterban. Dit betreft veel ouderen, kinderen en jongeren uit Stichtse 
Vecht. 

Wij hebben al jaren de wens geuit om een Islamitisch maatschappelijk Centrum met een 
gebedsruimte te realiseren voor de moslimgemeenschap in Stichtse Vecht. Helaas is het wederom 
niet gelukt om deze wens te realiseren. Wij zijn ons terdege bewust dat wij als Stichting zelf op zoek 
dienen te gaan naar een geschikte locatie, waarin wij onze maatschappelijke activiteiten kunnen 
voortzetten. Desondanks vragen wij de gemeenteraad (“de Raad”) om ons de ruimte te geven om 
met leden van de Raad persoonlijk van gedachten te wisselen over onze ideeën en plannen. Graag 
spreken we met elke fractie apart om onze standpunten nog verder toe te lichten. Wij willen graag 
gezamenlijk dit gesprek voeren.  

Voor de leden van de islamitische gemeenschap in Stichtse Vecht is het heel belangrijk dat zij een 
fysieke ruimte hebben waar zij bij elkaar kunnen komen. Voorts hebben wij als stichting het 
afgelopen jaar veel kinderen geholpen met huiswerkbegeleiding en andere activiteiten. Het 
maatschappelijk belang van een Islamitische stichting is belangrijk voor onze moslimgemeenschap. 
Nogmaals graag uw aandacht hiervoor en wij gaan graag het gesprek met u aan om samen te kijken 
naar de mogelijkheden.  

In afwachting van uw reactie verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 

De heer M. Asfad 
 
 
Voorzitter  
namens bestuur Icsv 
 
 




