Betreft: islamitisch centrum

Geacht college, geachte leden van de raad,
Vanavond buigt u als raad over herbestemming van de Prins Willem-Alexander PWA-

kazerne. De Ark/Gemiva en het projectgroep islamitisch centrum hebben zich aangemeld
voor de PWA-kazerne.

Wij als bewoners van Oosterwei delen met u de volgende:
In eerdere correspondenties met gemeente hebben we aangegeven dat onze wens en voorkeur

gaat naar uit een moskee in Oosterwei aan de Sportlaan 83. Wij hebben de college ook
geÿmí'ormeerd over ons standpunt mbt locatie PWA-kazeme en over intrekking van het

vertrouwen in bestuur van moskee Assalam. (zie bijlagen).
Waarom ziîn we niet mee eens?

Een groot deel van Marokkaanse gemeenschap in Gouda plaats de volgende belangrijke
kanttekeningen bij het realiseren en bouwen van islamitisch centrum. Omdat het onderwerp
enorm gevoelig is onder Marokkanen, willen wij graag anoniem blijven. Wij merken dat veel
mensen durven niet in het openbaar hun standpunt herkenbaar te maken. Men is bang dat
hij/zij en/of zijn/haar kinderen op straat worden aangesproken.
Core business

Wij zijn niet eens over de core business van islamitische centnnn. Wij zijn van mening dat het
cenbaal functie van islamitisch centrum is niet duidelijk. Helaas wij constateren dat
commerciêle en maatschappelijke belangen nadrukkefijk aanwezig zijn in de plannen van het
projectgroep islamitisch centmm. Wij vinden dat deze functies beter laten integreren en
verspreiden in de Goudse samenleving. Op deze manier voorkom je dat Marokkaanse
gemeenschap in een sociÿl isolement wordt geduwd. Wij vragen ons af of is dit de toekomst
van Marokkaanse gemeenschap in Gouda? Ons scheiden van anderen (mede Gouwenaren),
van de samenleving?

Integriteit
Bestumsleden en de trekkers van Islamitisch Centnnn project hebben ten aanzien van het

onderwerp integriteit een belangrijke voorbeeldftmctìe. In principe zij moeten de integriteit
bewaken binnen de gemeenschap en moskeeên en houden het grijze gebied bespÿbaar.
Transparantie, elkaar bevragen en elkaar aanspreken behoren tot de kern van integer
bestuurlijk handelen. De rol van kritiek wordt omgebogen tot een instnnnent om samen beter
verder te kunnen. Helaas wij kunnen hard zeggen dat dit nooit zo is geweest. Transparantie,
open communiceren met de gemeenschap, de gemeenschap betrekken bij het ontwikkelen van
plannen, jaarlijks inhoudelijk, financiële verslagen en verantwoording aan de leden van de
Moskee Assalam afleggen, maar helaas dit is niet gebetÿt.
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Integriteit geldt ook voor volksvertegenwoordigers. Naar ons inziens hebben we helaas
kunnen constateren dat wij vraag tekens hebben bij integriteit van aantal madsleden die zelf

en/of familieleden nauw betrokken zijn bij islamitisch centrum en]of bepaalde functies
bekleden binnen de moskeeên. Vraag tekens betreft omgaan met afstand en nabijheid als om
dit soort onderwerpen gaat. Immers een raadslid heeft afstand nodig om de verscheidenheid
aan meningen en tegenstrijdige belangen te kunnen afwegen.

Financieel transparanti.e.

Wij vragen u als raad en college om rekening te houden met financiêle toestand. Eerder in
andere gemeenten zijn dit soort grote projecten mislukt. De oorzaak is gesjoemel met geld. De
laatste inzamelìngsacties van Al Wahda verdienen tot nu toe geen schoonheidsprijs- Het had
en kan allemaal veel zorgvuldiger en tmmamrÿter zijn. Waar komt het geld vandaan.'? Hoe ga
je om het bruidschat en siemden en dergelìjks om? Wij beschikken niet over informatie over
de bron waar het geld vandaan is îngezameld in Duítsland en in Belgiê? De Marokkanen staan
onder groot druk en er wordt verwacht minimaal 1500 euro te donneren per gezin. Voor ons is
dit niet te rijmen met de maatschappelijke positie van Marokkanen m Gouda.
Wij vragen ons af waarom er zoveel geld wordt ingezameld voor de bouw van een enorm
duur moskee'!. Wat is er mis met een gewoon moskee met voldoende ruimte in Oosterwei,

laagdrempelig, dichtbij en makkelijk bereikbaar voor mensen in de buurt zoals dat wij eerder
hebben aangegeven aan de gemeente? (zie bijlagen)
Wij maken ons groot zorg over gesjoemel en geheimzinnigheid rondom de bouw van moskee
en het inzamelen van geld! Het gesjoemel is onacceptabel en bovendien is slecht voor het
imago van de moslìmgomeenschap-

Tot slot
Wij als bewoners van Oosterwei begrijpen dat de keuze aan de raad en college is om te
beslissen. Wij wens u als gemeenteraad en college veel wijsheid bij het bespreken van deze
onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Namens anoniem bewonersgroep Oosterwei!

Scanned by CamScanner

Gemeente Gouda
Aan Burgemeester en Wethouders van gemeente Gouda
Burgemeester Jamesplein 1

Postbus 1086
2800 BB Gouda

Betreft: intrekking van het vertrouwen in bestuur van moskee Assalam
Gouda, 13 juni 2014.
Geachte dames en heten,

wij de ondergetekenden zijn gemachtigd door 355 vrouwen en mannen om deze brief naar u toe te
sturen.
i

Hierbij delen wij u mede dat wij het vertrouwen van het bestuur van moskee Assalam, gevestigd aan
Rijkerstraat 2, 2806 MJ Gouda, hebben ingetrokken.
Wij verzoeken u vriendelijk om geen zaken met dat bestuur te doen omdat het bestuur niet meer ons
vertegenwoordigt.
Als de gemeente bepaalde afspraak met het bestreden bestuur maakt, zal dat door ons niet
gehonoreerd worden.
Het bestuur doet zaken zonder overleg met ons en zij willen met ons niet samenwerken om de bouw
aan de Sportlaan te kopen.
Wij, het doelgroep van moskee Assalam, hebben de raken en bevoegdheden van het bestuur
overgenomen.

Wij willen eeuwig in Sportlaan 83 of in de Rijkestraat 2 te Gouda blijven en nergens heen gaan.
Wij hebben een handtekeningenactie gedaan en 355 personen hebben hieraan deelgenomen.

Wij zijn wel bereid om tijdens een mondeling gesprek met u een en ander toe te lichten.
Hopende op een positieve samenwerking, tekenen wij.

Met vriendelijke groeten.

Hoogachtend,
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BurgemeesterenWethouders van gemeente Gouda

Postbus 1086

2800 BB Gouda

Onderwerp: aanvraag bouwvergunning van een moskee aan de sportlaan 83 te Gouda

Gouda, 09 april 2014.
Geachte mijnheer De Burgemeester,
Namens 175 mannen van de doelgroep van moskee Assalam aan de Rijkestraat 2,

2806 MJ Gouda, schrijf deze brief (zie bijlag van namenlijsten).
De onOergetekenden in de lÿsten verzoeken u vriendelijk om uw toestemming te
verlenen om een moskee aan de sportlaan 83, op de plaats van het voormalig
schoolgebouw, te bouwen.

Het dagelijksbestuur van moskee Assalam willen een moskee op de plaats van de
Kazerne aan de Groen van prinsterersingel 44 te Gouda, bouwen. Maar wij zijn tegen
dit plan van het bestuur.

Wij willen de moskee aan het sportlaan bouwen en in oosterwijk blijven omdat er vele
oude mannen en vrouwen hier wonen en dekracht niet hebben .... om ver van hun

woningen het gebedte gaan verriehten. "
Het voordeel van de bouw van de moskee aan de sportlaan is dat er geen overlast is
voor de buren daar is en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.

Afgelopen jaar heeft de Burgemeester ons bezocht en beloofd om ons hiermee te
helpen om de moskee te bouwen.

Nu hebben wij de geschikte grond en prijs gevonden en wij zijn bereid om de grond
aan de sportiaan te kopen en de bedoelde moskee te bouwen.
In een mondeling gesprek, als u dat goed vindt, kunnen we een en ander toeliehten.
Hopende op een positieve reactie, teken ik.

Met vriendelijke groeten.

Hoogachtend,
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onderwerp

bouwvergunning voor moskee in de sportlaan
t

Geachte heer

In uw brief van 9 april jl. vraagt u om een bouwvergunning voor het bouwen van een moskee op de plek
Sportlaan 83, op de plaats van het voormalig schoolgebouw.

___

In het bestemmingsplan "Kadebuurt, Kort Haarlem en gouda Oost" heeft het huidige pand de bestemming
Maatschappelijk. Daarbinnen is het mogelijk om een moskee te realiseren. Ook nieuwbouw voor een
moskee kan op deze plek mits u voldoet aan de bouwbepalingen die in dit bestemmingsplan gelden. Een
uittreksel van dit bestemmingsplan heb ik bijgevoegd.
Om daadwerkelijk een omgevingsvergunning te krijgen moet u een officiële aanvraag doen bij de
Omgevingsdienst Midden-Holland. Om te komentot een goede, ontvankelijke vergunningsaanvraag dient u
allerlei informatie (tekeningen) over uw bouwplan voor de nieuwe moskee in te dienen. Indien u hier meer
over wilt weten kunt u contact opnemen met het omgevingsloket, telefonisch bereikbaar op 14-0182. Als u
blijft binnen de voorschriften van het bestemmingsplan kan de gemeente binnen 12 weken na indiening een
omgevingsvergunning verlenen. Let u erop dat u voldoende parkeren realiseert voor de functie van de

moskee. Wij hanteren daarbij de parkeernorm uit de bouwverordening (0,10 parkeerplaats per
gebedsplaats).

Op basis van uw brief van 9 april kunnen wij u geen omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een
moskee verlenen.

Met vriendelijke groet,
namens lemeester en wethouders van Gouda,

afdelingshoofd Ruimtelijk beleid en advies,
mr. F.E. Riesewijk

gemeente

gouda
Bijlagen:
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Telefoon

Dienstverlening
Afdeling/Team

140182
Uw kenmerk

Afdeling SRV
Contactpersoon

Gouda

15-04-2014
Ons kenmerk

875345
Code

OVB18

Verzonden

15-04-2014

Onderwerp

Aanvraag bouwvergunning voor een moskee aan de Sportlaan 83 te Gouda

Geachte mevrouw, mijnheer,
Uw schrijven van 09-04-2014, gericht aan burgemeester M. Schoenmaker hebben wij in onze
administratie ingeschreven onder nummer 875345. De burgemeester heeft over uw brief advies
gevraagd aan de afdeling Grondzaken, ontwikkeling en ondersteuning (k140) van de gemeente
Gouda.

Deze afdeling zal uw brief binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn beantwoorden.
Vermeld het nummer onder 'ons kenmerk' alstublieft bij een volgende briefwisseling over
hetzelfde onderwerp.
Heeft u vragen over de afhandeling of over de status van deze brief? Neem dan gerust contact
op met de afdeling Klant Contact Centrum. De afdeling is rechtstreeks benaderbaar via
telefoonnummer 14 0182.
Met vriendelijke groet,

De afdeling post en registratie
Gemeente Gouda

N.B, Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet voorzien van een handtekening.
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-8 JULI 2014

Geachte heer
In uw brief van 13 juni jl. roept u de gemeente op geen zaken te doen met het moskeebestuur As-salam,
omdat u en anderen het vertrouwen in dit bestuur hebben veloren.
Wij gaan er_echter vanuit dat het nu zitte.nde, bestuu_r ÿvan. de Marokkaans_ islamitische_vereniging As-salam
ook haar leden vertegenwoordigd. Als u het niet eens bent met het bestuur zult u hen ervan moeten

overtuigen dat de leden anders tegen zaken aankijken.
Wij zullen in onze gesprekken steeds het contact zoeken met het bestuur, tenzij het bestuur van As-salarn
een andere persoon als vertegenwoordiger aanwijst.

Voor alle duidelijkheid, het staat de Marokkaans islamitische vereniging As-salam vrij om elk geschikt pand
te kopen. Net zoals het u vrij staat om een geschikt pand te kopen. Zowel de PWA-kazerne als Sportlaan 83
zijn niet in het bezit van de gemeente.
De aankoop van een bestaand gebouw vraagt om een aanzienlijke financiële investering. We hopen dat u
erin slaagt om met het bestuur van As-salam tot een gezamenlijk standpunt te komen, zodat de
huisvestingssituatie in de toekomst kan verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Steven Hokken
afdelingshoofd Grondzaken, ontwikkeling en ondersteuning
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