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Inleiding 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland blijft de omvang van de Islam en de 
gevolgen daarvan binnen de provincie Gelderland monitoren. Dit rapport is een vervolg op 
het rapport “De Islamisering van Gelderland” uitgebracht in 2013. 
Dat rapport beschrijft dat 27 van de 56 Gelderse gemeenten hebben aangegeven dat zij niet 
bekend waren met een islamitische instelling binnen hun gemeentegrenzen. Dat laatste 
betekent niet in dat zij er ook niet gevestigd zijn zoals hierna zal blijken. Na een zoektocht in 
de registers van de Kamer van Koophandel, blijkt namelijk dat er nog 6 gemeenten zijn die 
óók één of meerdere islamitische instellingen binnen haar grenzen heeft. Dit betreft 
Beuningen, Bronckhorst, Ermelo, Putten, Renkum en Westervoort. Van de 56 gemeenten 
zijn er dan ook 33 met één of meerdere islamitische instellingen en/of organisaties. Dit is  
bijna 60% van de Gelderse gemeenten. 
Onze inventarisatie levert binnen Gelderland het volgende beeld op: 

 47 moskeeën 

 3 internaten 

 9 scholen 

 6 slagerijen/slachterijen 

 147 stichtingen 

 24 verenigingen 

 24 organisaties die zich bezig houden met asiel‐ en vluchtelingenwerk 
 
Opvallend is de wirwar en verwevenheid van de diverse stichtingen, moskeeën, scholen en 
internaten. Ook zijn er politieke handelingen zichtbaar, met een Islamitische achtergrond.  
Geografisch gezien is steeds meer sprake van  islamitische diversiteit: buiten de standaardlanden  
Turkije en Marokko, weten Somaliërs en Afghanen steeds beter de weg te vinden naar ons land.  
Onderstaand overzicht geeft het aantal gesignaleerde Islamitische instellingen per gemeente weer. 
Daaruit blijkt dat Arnhem het hoogste aantal heeft: 53. 
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Het uitgevoerde onderzoek deel II 

In het kader van het blijven monitoren van de omvang van het aantal islamitische 
instellingen en organisaties in Gelderland hebben wij de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
 

1. Het op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aanschrijven van 
gemeenten  die binnen hun grenzen een organisatie hebben waarvan vast staat dat 
die banden heeft met de Islamitische Stichting Nederland. Kern van het Wob‐
verzoek:  óf en zo ja, hoeveel subsidie aan de betreffende  organisatie  is verstrekt; 

2. Het aanschrijven van gemeenten met het verzoek handhavend op te treden tegen 
winkels die gevestigd zijn in een moskee die binnen de betreffende gemeente is 
gevestigd en welke winkel niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 

3. Gemeenten zijn aangeschreven met het verzoek om bij moskeeën te controleren op  
de aanwezigheid van gebruiksvergunningen en/ of meldingen  in verband met de 
brandveiligheid. 

4. Het aanschrijven van gemeenten waarin bestemmingsplanwijzigingen zijn 
doorgevoerd en waardoor de bouw van een moskee mogelijk werd. Deze 
wetenschap is van belang in verband met mogelijke planschadevergoedingen aan 
eigenaren van omliggende woningen. 

5. Nazoeken registers bij de kamer van koophandel. 
6. Enquête onder de omwonenden van de nieuw te bouwen moskee in Ede aan de 

Verlengde Blokkenweg (zie ook bijlage 4). 
7. Het raadplegen van de openbare subsidieregisters gemeenten. 

 
Bij het sluiten van het onderzoek, op 1 juni 2014, waren de gegevens bekend zoals 
opgenomen in dit rapport.  
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De Islamitische Stichting Nederland  (ISN) 
 
De Islamitische Stichting Nederland, alias Diyanet, gefinancierd door het Presidium voor 
godsdienstzaken in Turkije, heeft als doel: 
 

 Het in standhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende 
Islamieten om te kunnen voldoen aan de godsdienstige verplichtingen. 

 Het verhogen van het welvaartsniveau van de Turks Islamitische gemeenschap in 
Nederland. 

 Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in 
Nederland verblijvende moslims. 

 
In het jaarverslag van de ISN 2013 is te lezen dat de doelstellingen onder andere gerealiseerd 
worden door het verstrekken van culturele en sociale diensten, het organiseren van sociale, 
culturele, wetenschappelijke en sportieve evenementen, het oprichten en besturen van 
islamitisch onderwijs, geven van koran ‐en taallessen, het ontvangen van giften, het 
verwerven van roerende en onroerende goederen in Nederland waaraan een bestemming 
wordt gegeven overeenkomstig de doelstelling van de stichting, het samenwerken met 
Organisatie van de Islamitische Conferentie. Deze organisatie streeft naar naleving van de 
zuivere Islam dat tevens de invoering van de Sharia inhoudt. 
Uiteindelijk wil de Islamitische Stichting Nederland de gehele coördinatie van alle activiteiten 
van de Turkse Islamitische Gemeenschap in Nederland uitvoeren en tenslotte het kalifaat 
stichten in Nederland. 
 
In het vorige rapport, de Islamisering van Gelderland 2013 is aangeven, dat een nieuwe 
islamitische activiteiten vaak in eerste instantie starten als sociale culturele activiteiten. Dit is 
conform de werkwijze van de Islamitische Stichting Nederland, die sociale en culturele 
werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren. Voor deze activiteiten is de drempel voor 
subsidieverstrekking laag. Deze activiteiten worden vervolgens uitgebreid met een 
gebedsruimte, die vervolgens uitmondt in een bouw van een moskee. In en om de moskee 
ontstaan weer nieuwe activiteiten zoals taal‐ en koranlessen, winkels, kinderopvang etc. 
Dit sluit aan met de agenda van de Islamitische Stichting Nederland.  
Om deze agenda soepel uit te rollen zijn politieke en maatschappelijke functies van belang. 
En die zijn er ook. Personen verbonden aan de Islamitische Stichting Nederland bekleden 
functies binnen moskeebesturen, besturen van (sociale en culturele) verenigingen en 
stichtingen, scholen, belangenorganisaties zoals het Contactorgaan Moslim en Overheid en 
politieke partijen, zowel bestaande (CDA, PVDA, D66) als nieuwe. Deelname aan het 
gemeentebestuur is van belang voor de bouw van moskeeën, het verwerven van huisvesting 
van scholen, diverse verenigingen en stichtingen, het verkrijgen van subsidies etc. 
Dit terwijl in het jaarverslag uitdrukkelijk wordt aangegeven, dat de Islamitische Stichting 
Nederland zich niet bezig houdt met politieke aangelegenheden. Hetgeen niet overeenkomt 
met de praktijk. 
Zie ook bijlage 1 Overzicht personen en bijlage 2 Overzicht organisaties. 
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Overzicht verwevenheid personen en organisaties 
 

 ISN 
Verenigd 
Arnhem CDA PVDA D66 CMO 

Milli 
Görüs 

bestuur 
moskee 

islamitische 
school 

cultureel 
centrum 

studenten 
vereniging 

Ali Özyürek  x x x         

Kursat Bal x x    x x    x 

ISN      x x     

Rasit Bal x     x x     

Mustafa Eroglu x x      x x   

Veysel Eroglu x       x    

Ayhan Tonca x  x   x    x  

Kemal Sariusta  x   x    x    

Rasit Görgülü x   x    x    

Ibrahim Güven  x    x   x    

 
Bij navraag bij verschillende gemeenten blijkt de Islamitische Stichting Nederland  de 
volgende subsidies te hebben gekregen: 
Aalten: Stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Fatih ontvangt jaarlijks 840 euro subsidie  
Barneveld: zoals al in het vorige rapport (2013) is vermeld  heeft de Uli Camii Moskee 
103.000 euro subsidie ontvangen. 
Rheden: heeft éénmalig 500 euro huur schouwburgzaal gegeven 
Zutphen: De Barbaros moskee heeft in totaal 6450 euro ontvangen. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er grote bedragen aan subsidie 
ontvangen zijn. Wel is bekend dat de nieuw te bouwen moskee met een minaret van 25 
meter hoog, in Ede aan de Verlengde Blokkenweg minstens 600.000 euro ontvangt van de 
Islamitische Stichting Nederland. Dit meldde op 30 mei 2013  Kemal Sariusta , een lid van het 
moskeebestuur, tijdens een voorlichtingsavond betreffende de bouw van de moskee.  
 
Ook heeft minister Asscher zo zijn bedenkingen betreffende de Islamitische Stichting 
Nederland. Hij laat momenteel een onderzoek verrichten naar drie Turkse organisaties: de 
Suleymanci beweging, Milli Görüs en Diyanet (Diyanet is gelijk aan de Islamitische Stichting 
Nederland). Minister Asscher wil weten of zij de integratie van Turkse Nederlanders 
belemmeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij onder meer wil 
weten hoe deze organisaties aankijken tegen "fundamentele waarden als seksegelijkheid, 
zelfbeschikkingsrecht, individuele keuzevrijheid en gewetensvrijheid". 
 
Gezien de verwevenheid van de diverse personen met diverse politieke partijen en 
islamitische organisaties kan er geconcludeerd worden dat er wel degelijk een politieke 
islam agenda bestaat en dat deze in ieder geval wordt uitgerold in Gelderland. 
 
Verder wordt de bouw van de moskee in Ede opgedrongen aan de omwonenden.  
Dhr. E. Melse heeft een onderzoek uitgevoerd onder de omwonenden.  
Let op: twee kandidaten die voorkomen op de PvdA‐kieslijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 te weten Kemal Sariusta en Rasit Görgülü zitten beide in 
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het moskeebestuur. Rasit Görgülü was ook al voor de PvdA actief tijdens de voorbereidingen 
van de bouw van de moskee. 
Uit het onderzoek (bijlage 4) komt naar voren dat 95% van de omwonenden bezwaar heeft 
tegen de bouw van de moskee. Zij voelen zich misleid door de gemeente Ede en vrezen 
overlast en waardedaling van hun woning. Daar er sprake is van een wijziging in het 
bestemmingsplan kunnen de omwonenden zeer waarschijnlijk Planschade claimen. 
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Planschade 

Indien er voor de bouw van een moskee een bestemmingswijziging noodzakelijk is en dit 
leidt tot een waardedaling van de woning, kan de woningeigenaar bij de gemeente een 
planschade vergoeding vragen. Dit moet wel aangevraagd worden binnen 5 jaar na het 
onherroepelijk worden van het betreffende bestemmingsplan.  
 
Binnen de provincie Gelderland zijn er 3 gemeenten waar omwonenden planschade kunnen 
claimen. Dit betreft  

1. Ede: de nieuw te bouwen moskee 
2. Doetinchem : Merkez moskee aan de van Dijkweg 
3. Zevenaar : Mevlana Camii Moskee aan de Reisenakker 

 
De gemeente Doetinchem en Zevenaar hebben geen planschade‐overeenkomst gesloten 
met de projectontwikkelaar. Dit houdt in dat een eventuele planschadevergoeding voor 
rekening komt van de gemeente. In deze gemeenten is nog geen planschadevergoeding 
aangevraagd. Het advies aan de gemeente Ede is dan ook om een planschade overeenkomst 
te sluiten met de projectontwikkelaar van de nieuw te bouwen moskee. Doet de gemeente 
dat niet, dan komen de eventuele uit te betalen planschade vergoedingen op het bordje van 
de belastingbetaler, wat in feite een vorm is van indirecte subsidie. Het is ook goed mogelijk 
dat een gemeente de planschade voor lief neemt, als zij een goede grondprijs kunnen 
verzilveren. 
Omwonenden van de Merkez moskee in Doetinchem en de Mevlana Camii moskee in 
Zevenaar kunnen een planschade vergoeding claimen bij desbetreffende gemeenten.  
Omwonenden van recent gebouwde  en nieuw te bouwen moskeeën hebben d.m.v. het 
aanvragen van planschade een instrument om gemeenten terug houdend te laten 
optreden  met het verstrekken van bouwvergunningen voor moskeeën in woonwijken. 
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Winkels 

Er zijn winkels in moskeeën gesignaleerd die niet zijn ingeschreven in de registers van de 
Kamer van Koophandel. Deze situatie is voorgelegd aan de belastingdienst. 
 
De belastingdienst geeft het volgende aan: 
Op basis van Artikel 11.1t Wet Omzet Belasting 1968 zijn moskeeën vrijgesteld voor de 
Omzet Belasting, Zie Artikel 11.1.t hieronder. 
 
Artikel 11.1t Wet Omzet Belasting 1968 Vrijstelling organisaties. 
 
1. Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de 
belasting vrijgesteld:  
t. de diensten en daarmee nauw samenhangende leveringen door werkgevers‐ en 
werknemersorganisaties, als mede door organisaties van politieke, godsdienstige, 
vaderlandslievende, levensbeschouwelijke of liefdadige aard aan hun leden tegen een 
statutair vastgestelde contributie; bij algemene maatregel van bestuur kan de vrijstelling 
buiten toepassing worden verklaard in gevallen waarin zij zou leiden tot een ernstige 
verstoring van concurrentieverhoudingen; 
 
en op basis van Artikel 11.1v Wet OB 1968 geldt vrijstelling voor de leveringen tot € 68.067 
en voor de diensten tot € 22.689. 
Zie Artikel 11.1.v hieronder. 
 
Artikel 11.1v Wet OB 1968 Vrijstelling fondsenwerving. 
 
1. Onder bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de 
belasting vrijgesteld:  
v. leveringen en diensten van bijkomstige aard door organisaties waarvan de prestaties 
overigens op grond van onderdeel c, d, e, f, o, 1°, of t zijn vrijgesteld, voor zover die 
leveringen en diensten voortvloeien uit activiteiten ter verkrijging van financiële steun voor 
deze organisaties, mits de ontvangsten ter zake van leveringen niet meer bedragen dan  
€ 68 067 per jaar en ter zake van diensten niet meer dan € 22 689 per jaar, met dien 
verstande dat voor organisaties als bedoeld in onderdeel e, laatstgenoemd bedrag € 31 765 
bedraagt. Tot de in dit onderdeel bedoelde leveringen en diensten behoren niet de bij 
ministeriële regeling in verband met het voorkomen van een ernstige verstoring van de 
concurrentieverhoudingen aan te wijzen leveringen of diensten; 
 
Deze winkels zijn opgegeven als onderdeel van de moskeeën, daardoor zijn deze winkels 
vrijgesteld van: 

 de omzetbelasting voor de leveringen tot € 68.067 en voor de diensten tot € 22.689  

 fondsenwerving voor leveringen en diensten, mits deze niet meer bedragen dan             
€ 68 067 per jaar en voor diensten niet meer dan € 22 689 per jaar 

 
Indien dit anders is (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof e.d.) dan moeten zij zich zowel bij 
de Kamer van Koophandel als bij de Belastingdienst aanmelden.  
De belastingambtenaar geeft ook aan dat je hier enkel achter kan komen indien er nadere 
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vragen worden gesteld. De grote vraag is wie dit doet. Het lijkt er sterk op dat er geen 
actieve controle is. 
 
Het werk in deze moskeewinkels wordt dikwijls verricht door vrijwilligers. Het UWV geeft 
aan dat men met behoud van uitkering vrijwilligerswerk mag verrichten in een moskee. 
 
Bij het exploiteren van een winkel in een moskee is er sprake van valse concurrentie, daar 
de moskeewinkel geen belasting  betaalt, geen  BTW afdraagt voor een omzet lager dan  
€ 68.067 per jaar en draait op vrijwilligers die mogelijk een uitkering ontvangen.  
 
Er zijn in 5 gemeenten winkels in een moskee gesignaleerd die niet zijn ingeschreven in 
geschreven in de registers van de Kamer van Koophandel. Wij hebben verzocht om 
handhaving.  
 
Dit betreft de gemeenten: 
Doesburg, Ede, Epe, Nijmegen, Oude IJsselstreek. 
De gemeenten reageren als volgt op het verzoek tot handhaving: 
Doesburg: geeft aan dat de PVV geen belanghebbende is met verzoek tot handhaving. Wel 
wordt aangegeven:”Onverplicht hebben wij echter wel ambtshalve geconstateerd dat de 
winkel in de Anadolu moskee niet voldoet aan de geldende wet en regelgeving. Dit is in 
middels opgepakt door onze handhaving.” 
Ede: Gemeente geeft aan dat de PVV geen belanghebbende is en wil daardoor niet het 
verzoek in behandeling nemen. Citaat: “we zullen uw signaal doorgeven aan de inspecteur. 
Die kan dan bij een reguliere inspectie van de genoemde adressen kijken of er aanleiding is 
om handhavend op te treden.” Het betreft een winkel in Almouahidin moskee en de Turkse  
Grote moskee. 
Epe: geeft aan dat de het college van B&W niet bevoegd is om op te treden en hebben het 
verzoek door gestuurd naar de belastingdienst.  Het betreft de Sultan Ahmet Camii moskee 
Nijmegen: geeft aan dat de exploitatie van de winkel in de de Abi Bakr moskee  en Moskee 
El‐Fetah niet in strijd is met het bestemmingsplan. Dat de beide winkels niet zijn in 
geschreven bij de Kamer van Koophandel wordt geen woord over gerept!   
Oude IJsselstreek: heeft contact opgenomen met de belastingdienst. Het gaat om de 
Selahaddin‐I Eyyubi Moskee en de Suleymaniye moskee. De detailhandel activiteiten in de 
Selahaddin‐I Eyyubi Moskee zijn overeenkomstig met het bestemmingsplan niet toegestaan. 
Deze gemeente heeft het verzoek tot handhaving opgepakt.  
 
Het is niet duidelijk of er sprake is van controle op winkels in een moskee of deze wel of 
niet belastingplichtig is en welk orgaan daar verantwoordelijk voor is. 
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Gebruiksvergunning of melding i.v.m. brandveiligheid. 

I.v.m. de brandveiligheid dient een ontmoetingsplaats een gebruiksvergunning aan te vragen 
of een melding te doen bij de gemeente. Indien er nooit meer dan 50 personen tegelijk 
aanwezig zijn is een gebruiksvergunning of melding niet verplicht. 
Er zijn 10 moskeeën geconstateerd waar er geen gebruiksvergunning is verstrekt of een 
melding is gedaan bij de gemeente. In deze moskeeën is dan ook geen controle uitgevoerd 
door de brandweer. 
 
Apeldoorn: van de ISN Eyüp Sultanmoskee  (Sophialaan 30) is geen gebruiksvergunning 
aanwezig. De gemeente geeft aan om de eigenaar in de gelegenheid te stellen om alsnog de 
zaak op orde te brengen. 
Druten: De ISN   groene moskee (Langstuk 6) heeft geen melding gedaan. De gemeente geeft 
aan handhavend op te treden, indien nodig. 
Epe: Er is geen gebruiksmelding gemaakt voor ISN Sultan Ahmet Camii (Woestijnweg 96) 
Moskee in Vaassen en moskee ISN  HZ Ömer Camii (Oenerweg 18). Gemeente geeft aan 
handhavend te zullen op treden.    
Lochem: de moskee Tawba (Walsteeg 22) heeft geen melding gedaan. Indien er minder dan 
50 personen tegelijk zich in het pand begeven is dat ook niet verplicht. Het verzoek tot 
handhaving is doorgezet naar de afdeling Openbare werken.  De gemeente heeft aan 
gegeven, op 10 oktober 2013, dat nadere informatie volgt. Tot op heden nog niets 
vernomen. 
Nijmegen:  voor een deel van de studenten moskee (Erasmuslaan 9)  is geen melding 
gemaakt. Toch zal de brandweer deze ruimte wel controleren daar de moskee een 
onderdeel is van een gebouw waar wel een vergunning voor is af gegeven. 
Moskee El‐Fetah (Graafseweg 109) heeft geen gebruiksvergunning. 
De ISN  moskee HDV Eyup Sultan (Vondelstraat 11) heeft geen gebruiksvergunning. 
Oude IJsselstreek: de Selehaddin‐I Eyyubi Moskee heeft geen melding gedaan. Dit terwijl er 
een kinderopvang aanwezig is voor zeer kleine kinderen. 
De Mimar Sinon Moskee heeft  geen gebruiksvergunning.  
De Gemeente geeft aan te gaan handhaven. 
Winterswijk: er geen gebruiksmelding is gedaan voor de moskee Mescidi Aksa Moskee. De 
gemeente geeft aan handhavend op te zullen treden. 
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Subsidies aan islamitische instellingen in 2013 

Bij het nazoeken in de gemeentelijke subsidieregisters (en gemeentelijke jaarverslagen) blijkt 
dat in 2013 € 728.100,50 aantoonbaar subsidie is verstrekt door gemeenten. Het vermoeden 
is dat het bedrag nog veel hoger ligt, daar nog maar een paar  gemeenten de subsidie 
registers openbaar hebben gemaakt op het internet. 
 

Apeldoorn VluchtelingenWerk Oost € 92.577,00 
Ede Stichting Vluchtelingenwerk 

Oost Nederland 
€ 43.200,00 

Ede stichting Irshad 23.238,00 
Ede Somalische Vereniging Ede 

 
€ 1.685,00 

Ede Almostakbal Marokkaanse 
Verening Ede 

€ 8.570,00 

Ede Huis El Karam € 8.570,00 
Ede Stichting Fitam € 6.418,00 
Ede Stichting Ede voor Islamitisch 

Onderwijs en Opvoeding 
€ 5.730,00 

Ede Marokkaanse 
Vrouwencommissie 

€ 4.990,00 

Ede Stichting Sabiel € 11.760,00 

Ede Edese Turks Sociale‐Kulturele 
Vereniging (Ede Turk Sosyal‐
Kultur Cemiyeti), 

€ 15.411,00 

Harderwijk Marokkaanse Vereniging 
Harderwijk en omstreken 

€ 11.978,00 

Harderwijk Stichting al amal € 14.000,00 

Harderwijk Stichting Bevordering 
Betrokkenheid Harderwijk 
(SBBH) 

€ 2.117,00 

Harderwijk stichting Navitas Stichting 
Navitas 

€ 2.117,00 

Harderwijk stichting Geylani € 2.117,00 

Zaltbommel Marokkaanse vereniging Al‐
Amal 

€ 6.907,50 

Arnhem Turkse Dansgroep €4.000,00 

Arnhem S.V.M.G. Vluchtelingenwerk     € 244.000,00  

Arnhem St LALE v/h Soc Cult 
Cntr                      

€ 11.000,00  
 

Arnhem RVB Afghaanse vrouwen in 
Nederland    

€ 5.000,00  

Nijmegen Goshamadeed, Stichting voor 
het welzijn van Afghaanse 
families 

€ 1.300,00  
 

Nijmegen Stichting Turkse Ouderen 
Nijmegen 

€ 11.444,00  
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Nijmegen Stichting Hilal Turks Cultureel 
Vrouwencentrum Nijmegen 

€ 1.872,00  
 

Nijmegen Turks Cultureel Centrum € 3.200,00 

Nijmegen Stichting Anour € 10.837,00 

Nijmegen Stichting Vluchtelingenwerk 
Midden Gelderland 

€ 145.000  
 

Nijmegen Stichting Marokkaanse 
Ouderen Nijmegen 

€ 6.581,00  
 

Nijmegen Stichting SIMON‐scholen € 17.816,00  

Nijmegen Safak, Turkse Vrouwengroep 
Nijmegen Oost 

€ 1.045,00  
 

Nijmegen Turkse Vrouwengroep 
Dostlar 

€ 275,00  
 

Nijmegen Turkse vrouwengroep 
"Aktifler" 

€ 1.045,00  
 

 
Uit het onderzoek uitgevoerd over de periode 2012 wilde de gemeente Harderwijk niet 
meewerken aan het verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van bestuur, 
betreffende het aantal islamitische organisaties binnen de gemeente. Dit terwijl Harderwijk 
wel subsidie verstrekt aan deze organisaties. 
Apeldoorn, Arnhem en Ede gaven toen minder islamitische organisaties op, dan er in 
werkelijkheid zijn.  
 
Het lijkt er op dat gemeenten niet te koop willen lopen met de verstrekte gemeentelijke 
subsidies aan islamitische organisaties en geven niet altijd openheid van zaken. 
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Samenvattende bevindingen 

1. Omwonenden van recent gebouwde en nieuw te bouwen moskeeën hebben d.m.v. 
het aanvragen van planschade een instrument om gemeenten terughoudend te laten 
optreden met het verstrekken van bouwvergunningen voor moskeeën in 
woonwijken. 

2. Bij het exploiteren van een winkel in een moskee is er sprake van valse concurrentie, 
daar de moskeewinkel geen belasting betaalt, geen BTW afdraagt voor een omzet 
lager dan € 68.067 per jaar en draait op vrijwilligers die mogelijk een uitkering 
ontvangen.  

3. Het is niet duidelijk of er sprake is van controle op winkels in een moskee of deze wel 
of niet belastingplichtig is en welk orgaan daar verantwoordelijk voor is. 

4. Gemeenten lopen niet te koop met de verstrekte gemeentelijke subsidies aan 
islamitische organisaties en weigeren dikwijls om openheid van zaken te geven. 

5. Gemeenten zijn wakker geschud door de Gelderse PVV dat er in 10 moskeeën niet 
voldaan wordt aan de regels betreffende brandveiligheid. 

 

Conclusie 

De Islamisering van Gelderland gaat gestaag door en gaat in rap tempo. De overheid versnelt 
bewust dit proces door de islamisering te faciliteren door het verstrekken van subsidies, 
aanpassen van bestemmingsplannen, het toestaan van het overtreden van de wet en geen 
openbaarheid te geven van zaken. 
Dit zet islamitische ondernemingen op voorsprong, met als gevolg concurrentievervalsing, en 
het ondermijnt de Nederlandse rechtstaat. 
 
Om dit proces te stoppen moet er concreet het volgende gebeuren: 

1. Er moet duidelijkheid komen wie er verantwoordelijk is van de controle op winkels in 
een moskee of deze wel of niet belastingplichtig is. 

2. De belastingdienst dient de belastingwetgeving voor iedereen gelijk toe te passen, 
zodat concurrentievervalsing wordt voorkomen. 

3. Gemeenten dienen islamitische instellingen te controleren en handhavend op te 
treden indien de betreffende instelling niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. 

4. Gemeenten dienen er zorg voor te dragen dat planschade niet verhaald kan worden 
op de belastingbetaler. 

 

 
 
                                         Stop de Islamisering ! 
                                         Stop de subsidiering! 
                                         Stop de concurrentievervalsing! 
                                         En handhaaf de wetten! 
 

                                   Geen kalifaat in Nederland! 
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Bijlage 1  Overzicht personen die verweven zijn met de ISN 
 
Ali Özyürek   

 nam samen met Turks Platform Arnhem het initiatief tot de oprichting van Verenigd 
Arnhem.  

 was eerst gemeenteraadslid voor het CDA in Arnhem maar scheidde zich vervolgens 
af en ging door als Arnhems Belang, maar kwam zelf niet voor op de kieslijst van 
Verenigd Arnhem. 

 
Kursat Bal 

 was lijsttrekker van Verenigd Arnhem in 2014.  

 is bestuurslid van de Vereniging Studenten Unie Nederland Arnhem. 

 is ook actief bij Contactorgaan Moslims  

 is actief bij Milli Görüs.   
 

Rasit Bal 

 huidige voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid is Rasit Bal. 

 broer van Kursat Bal. 
 
Mustafa Eroglu 

 stond als nummer 2 op de kieslijst van Verenigd Arnhem in 2014. 

 Heeft met voorkeurstemmen recht op een zetel in de gemeenteraad, maar geeft 
deze af aan Kursat Bal. 

 is leraar aan de Ibn i Sina basisschool te Arnhem  

 is vrijwilliger in de Islamitische Stichting Nederland moskee Turkiyem Camii, waar 
Veysel Eroglu de scepter zwaait. 

 
Veysel Eroglu 

 moskeevoorzitter van de moskee Turkiyem Camii  
 gaf aan dat de jongerenwerker Sahin, die het antisemitisme onder de Turkse jeugd 

aankaartte, 'psychisch gestoord' zou zijn.  
 ontvangt in 2011 vanuit de handen van burgermeester Pauline Krikke een lintje van 

Hare Majesteit de Koningin. Ook de nieuwe CDA burgermeester Herman Kaiser kwam 
graag langs in de moskee met een bos bloemen voor Veysel Eroglu. 

 
Ibrahim Güven 

 stond op plaats 13 van de D66 kieslijst voor de gemeente verkiezingen 2014 in 
Arnhem. 

 is sinds 2007 penningmeester bij de ISN Turkiyem Camii Moskee in Arnhem. Hierover 
is op de site van D66 niets te vinden. Laat staan dat hij afstand neemt van de 
lastercampagne die zijn voorzitter voerde tegen Sahin.  

 voerde campagne in de Turkse taal. 

 kwam met voorkeurstemmen in de Arnhemse raad. 
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Ayhan Tonca 

 is commissielid bij de Statenfractie van de Gelderse CDA  

 is voorzitter geweest het Contactorgaan Moslims en Overheid 

 stond in 2006 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van het CDA. Hij werd 
van de lijst geschrapt nadat hij in opspraak kwam omdat hij herhaaldelijk de Armeens 
genocide ontkende.  

 is voorzitter van het Turks‐Islamitisch Cultureel centrum aan de Molendwarsstraat 61 
in Apeldoorn. Ook dit adres is verbonden met de Islamitische Stichting Nederland.  

 
Kemal Sariusta  

 lid van het moskeebestuur van de nieuw te bouwen moskee in Ede aan de Verlengde 
Blokweg. 

 stond op een kieslijst tijdens de gemeenteverkiezingen in Ede voor de PvdA.  
 
Rasit Görgülü 

 lid van het moskeebestuur van de nieuw te bouwen moskee in Ede aan de Verlengde 
Blokweg 

 was al actief voor de PvdA tijdens de voorbereidingen van de bouw van de moskee. 

 wordt in 2014 gekozen voor de gemeenteraad van Ede voor de PvdA. 
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Bijlage 2  Overzicht organisaties 

 
De Islamitische Stichting Nederland, alias Diyanet 

 staat direct onder het Presidium voor godsdienstzaken in Turkije 

 wordt gefinancierd door het Presidium voor godsdienstzaken in Turkije. 

 volgens het jaarverslag 2013 houdt de stichting zich nadrukkelijk niet bezig met 
politieke aangelegenheden. 

 
Doelstellingen ISN 

 Het in standhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende 
islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige verplichtingen. 

 Het verhogen van het welvaartsniveau van de Turks islamitische gemeenschap in 
Nederland. 

 Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in 
Nederland verblijvende moslims. 

 
De stichting ISN tracht deze doelen te verwezenlijken door: 

 Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Nederland verblijvende 
islamieten. 

 Het verstrekken van culturele en sociale diensten en het bieden van hulp aan in 
Nederland wonende islamieten. 

 Het verstrekken van voorlichting en het bieden van hulp aan mensen, die willen 
toetreden tot het islamitisch geloof. 

 Het verzorgen van radio ‐en televisie uitzendingen (al dan niet in samenwerking met 
omroeporganisaties) om mensen kennis te laten maken met het islamitisch geloof. 

 Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religieuze groeperingen 
ontplooien van activiteiten gericht op het doel van de stichting. 

 Het uitzenden van religieuze medewerkers en voorlichters naar gebieden, waar veel 
islamieten wonen. 

 Het ontplooien van noodzakelijke activiteiten in Nederland en in Saoedi‐Arabië welke 
verband houden met de bedevaart. 

 Het bieden van hulp aan in Nederland wonende islamieten bij besnijdenissen en 
bruiloften. 

 Het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van stoffelijke 
overschotten van in Nederland wonende islamieten naar hun vaderland. 

 Het stimuleren en coördineren van het onderwijs in het islamitische geloof. 

 Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het islamitische 
geloof. 

 Het onderwijzen van diegenen die in moskeeën en gebedshuizen een functie 
bekleden. 

 Het geven van Koran –en taallessen. 

 Het oprichten en besturen van scholen, die onderwijs geven in het islamitische 
geloof. 

 Het doen vertalen van boeken op het gebied van de Koranwetenschap, andere 
islamitische wetenschappen en de islamitische kunst. Het (doen) uitgeven en (laten) 
drukken van deze boeken, het openen en in standhouden van bibliotheken. 



 18 

 Het eventueel in samenwerking met bevoegde Nederlandse instanties organiseren 
en in praktijk brengen van onderwijs in het islamitische geloof aan islamitische 
kinderen. 

 Het uitzenden van vertegenwoordigers naar nationale en internationale conferenties 
betreffende het islamitische geloof. 

 Het (doen) organiseren van conferenties en wetenschappelijke vergaderingen, die de 
islam tot onderwerp hebben. 

 Het (doen) organiseren van seminars en wedstrijden betreffende de Islam. 

 Het overeenkomstig de doelstelling van de stichting (doen) organiseren van sociale, 
culturele, wetenschappelijke en sportieve evenementen en deelnemen aan 
dergelijke evenementen. 

 Het bieden van hulp aan capabele jongeren om dezen in de gelegenheid te stellen 
een hogere opleiding te volgen en te promoveren. 

 Het aanvaarden van donaties in contanten als in natura; het besteden van 
gedoteerde gelden zoals “Fitre”en “Zekat”overeenkomstig de verplichtingen, die de 
stichting op zich heeft genomen. 

 Het verwerven van roerende goederen, welke dienstig kunnen zijn aan het doel van 
de stichting. 

 Het verwerven van onroerende goederen in Nederland, waaraan een bestemming 
wordt gegeven overeenkomstig de doelstelling van de stichting en waarvan het 
beheer dient plaats te vinden volgens een door deze stichting op te maken 
reglement. 

 Het samenwerken met de “Türkiye Diyanet Vakfi”, Organisatie van de Islamitische 
Conferentie Dünya” (dunya betekent wereld, dit gaat dus over de internationale 
organisatie OIC) en soortgelijke Islamitische Instellingen. 

 Het nauw samenwerken met de in Nederland gevestigde Turks‐islamitische 
verenigingen en stichtingen ten einde te geraken tot coördinatie van alle activiteiten 
van de Turks‐islamitische gemeenschap in Nederland. 

 De stichting houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met politieke aangelegenheden. 
 
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)  

 is opgericht in 2001 door de Turkse Islamitische Stichting Nederland , de 
Marokkaanse UMMON en de Surinaams‐Hindoestaanse WIM, samen met nog drie 
Turkse organisaties, de TICF die nauw verbonden is met de Islamitische Stichting 
Nederland, en beide Nederlandse afdelingen van Milli Görüs 

 behartigt de belangen van moslims bij overheid en politiek en is officieel erkend 
gesprekspartner van de overheid. 

 
Verenigd Arnhem 

 politieke partij actief op gemeentenivo. 

 won één zetel in 2014 die wordt ingevuld door Kursat Bal. 

 vijf van de tien kandidaten van Verenigd Arnhem waren niet uit Arnhem afkomstig 
waren. Er woonden er zelfs twee in Duitsland. 

 diverse kandidaten toonden, tijdens de verkiezingsavond op 19 maart 2014, hun 
verbondenheid met de Islamitische Stichting Nederland door een speldje van de 
Islamitische Stichting Nederland te dragen. 
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de Ibn i Sina basisschool te Arnhem  

 ziet elk kind als een uniek schepsel van Allah.  

 streeft er naar om onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de algemeen 
islamitische opvoeding zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan. 

 richt zich op jonge mensen om kennis over te brengen van Allah en hen te leren op 

welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord. 

 heeft als missie: De islamitische levenshouding is het fundament waarop het 
onderwijs op Ibn‐i Sina is gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met 
de normen, waarden en opvoedingsregels van de islam begeleid. Dit komt vooral tot 
uiting in de godsdienstlessen en het gebed op school. Voor de opvoeding van de 
kinderen acht de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en 
waarden zoals die in de Koran geopenbaard zijn en door de boodschapper van Allah, 
profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), zijn gepraktiseerd. 

 
Vereninging Studenten Unie Nederland Arnhem 

 activiteiten sociaal cultureel werk, jeugd en jongerenwerk. 
 
moskee Turkiyem Camii 

 moskee kwam in het nieuws in de nasleep van de jodenhaat‐rel door de 
jongerenwerker Sahin die het antisemitisme onder de Turkse jeugd aankaartte. 
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Bijlage 3 Gemeenten (22) waar geen Islamitische instellingen zijn gesignaleerd 

 

Berkelland 

Buren 

Duiven 

Elburg 

Geldermalsen 

Groesbeek 

Hattem 

Heerde 

Lingewaal 

Lingewaard 

Maasdriel 

Millingen 

Neder Betuwe 

Oldenbroek 

Renkum 

            Rijnwaarden 

Roozendaal 

Scherpenzeel 

Ubbergen 

Voorst 

West Maas en Waal  

Wijchen 
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Bijlage 4 Resultaten Enquete 

 
Resultaten Enquete inzake te bouwen “geloofsgebouw” met toelichting per gestelde 
vraag. 
 
Vragen gesteld aan de direct omwonenden van de bouwlocatie aan de Zanderijweg en de 
Huygensstraat. Totaal aantal geënquêteerden = 38 (alle nationaliteiten behalve Turks / 
Marokkaans) Periode van de enquête: wk 28, 29, 32, 33   2013. 
 

1. Als u (anoniem) zou mogen stemmen voor de komst van een eventuele moskee, zou 

u dan voor / geen mening / maakt mij niet uit (=ja) of tegen (=nee) stemmen?    J/N 

Ja           2     stemmen 

Nee     36     stemmen   (= 95%! tegen) 

 

2. Vindt u dat u dit stemrecht zou moeten kunnen uitvoeren en dat de gemeente daar 

ernstig rekening mee moet houden in de besluitvorming?   J/N  

Ja        37     stemmen    ( = 98%!) 

Nee       1     stemmen 

 

3. Bent u van mening dat u voor het overige door de gemeente goed en in voldoende 

mate bent voorgelicht over het project?   Ja / weet niet /geen mening (= ja) 

Ja          4     stemmen 

Nee    34     stemmen    ( = 90%!) 

 

4. Bent u van mening dat u op een democratische wijze door de gemeente bent 

betrokken bij het project?   Ja / weet niet /geen mening (=ja)  

Ja          9     stemmen     

Nee    29     stemmen    ( = 76%!)   

 

5. Denkt u dat u nadelen in uw woongenot gaat ondervinden als de moskee er (toch) 

zou komen?   J/N   (aangeven op welke wijze) 

Ja        38    stemmen     ( = 100%!) 

Nee       0    stemmen 
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Toelichting Vraag 1: 
 
Vrijwel iedereen antwoordt niet een moskee in de wijk te willen als men daarover had 
kunnen stemmen. Ook geeft iedereen aan dat men daar nooit om is gevraagd. Een aantal 
mensen heeft een schrijven van de gemeente gehad waarin melding werd gemaakt van het 
feit dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor de bouw van de moskee (hiervan 
hebben wij nog geen exemplaar kunnen bemachtigen, mogelijk gaat het hier ook om het 
tweezijdige a‐4 blad met als titel:  “Nieuwe locatie Turkse Moskee” (zie bijl. 4) en niet om 
een separate brief. Hierna is er in de krant een aankondiging gekomen voor de 
informatieavond in De Reehorst op 12 november 2012. Tijdens deze informatie avond was 
geen mogelijkheid om te stemmen. Veel mensen kregen op deze avond van de gemeente 
wederom de indruk dat alles al in kannen en kruiken was. Enkele mensen gaven ook aan de 
algemene houding vanuit de gemeente op deze informatie avond er een was van: “Nu niet al 
te moeilijk doen en geen erg lastige vragen stellen”.   
Hierna volgde een betrekkelijk lange “radiostilte” waarna de buurtbewoners een  ontvingen 
waarin een inloopbijeenkomst werd aangekondigd op 30 mei 2013 bij het gebouw van 
Welstede aan de Kerkweg te Ede. Tijdens het afnemen van de enquête gaven veel mensen 
aan dat zij deze flyer niet herkenden en meenden deze ook niet te hebben ontvangen!  
Wat is opgevallen tijdens de enquête is dat veel buurtbewoners, in het algemeen,  al het 
idee hebben dat de moskee er zo wie zo komt en dat er van inspraak over deze beslissing 
geen sprake is. Een aantal mensen gaf overigens aan dezelfde bezwaren ook te hebben als 
het zou gaan om de bouw van een “gewone kerk”. Men ervaart, in algemene zin, een 
dergelijk groot gebouw als onwenselijk in een woonwijk. 
 
Toelichting Vraag 2: 
 
Alle ondervraagden vinden dat zij stemrecht zouden moeten hebben over de komst van de 
moskee. Een aantal onder vraagden geven aan dat dit voor hen ook zou gelden indien het 
zou gaan over de bouw van een “gewone” kerk. Diezelfde mensen en ook enkele anderen 
geven tevens aan het onbegrijpelijk te vinden dat de gemeente een dergelijk groot gebouw 
midden in een woonwijk plaatst, dit terwijl de nieuwe geloofsgebouwen de laatste jaren 
buiten de wijken worden neergezet (de nieuwe kerk tussen Ede en Lunteren en de twee 
nieuwe geloofsgebouwen in Barneveld).  
 
Toelichting Vraag 3: 
 
Alle ondervraagden zijn van mening dat men niet of onvoldoende is voorgelicht door de 
gemeente.  
De voorlichting door de gemeente is als volgt gedaan:       
Publicatie in Ede stad over de voorlichtingsavond (niet inspraakavond dus) in De Reehorst. 
Tweezijdige A‐4 blad met als titel:  “Nieuwe locatie Turkse Moskee” in de wijk geflyerd. De 
titel is op zich al veelzeggend! Lang niet elke bewoner heeft deze flyer gehad. 
Qua oorsprong voor bewoners onbekend a‐4 tje met aan beide zijden tekst. E.e.a. komt 
meer over als wat knip‐ en plakwerk. Een logo van de gemeente staat er niet op. Wel weer 
een naam van een medewerkster van de afdeling Ruimtelijke Ordening.  Verwarrend dus. 
Ook bleek tijdens de enquête dat lang niet iedereen dit stuk had gekregen. In haar flyer  
kondigt de gemeente aan een nieuwe locatie voor de moskee te hebben gevonden aan de 
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Verlengde Blokkenweg 12.  Dit is misleidend, daar immers de ingang van de moskee volgens 
de tekening van de architect aan de Zanderijweg ligt! 
Bij vraag 3 bleek ook dat verschillende buurtbewoners de eerder gedane belofte van de 
gemeente t.a.v. parkeren van bezoekers van geloofsgemeenschap “De Bron” (150 meter van 
de plek van de nieuwe moskee) niet gestand heeft gedaan. Indertijd sprak de gemeente over 
maximaal 4 tot 6 auto`s tijdens de diensten terwijl nu regelmatig de halve straat volstaat (15 
tot 20 auto`s). Dit heeft er mede voor gezorgd dat een aantal buurtbewoners geen of weinig 
geloof hechten aan wat de gemeente over dit soort zaken naar buiten brengt en dat zij 
verder denken “toch geen invloed”te kunnen hebben op dit soort plannen en dat “de 
gemeente toch wel doet wat ze wil”. 
Wat verder door enkele buurtbewoners ter sprake werd gebracht was de salami techniek die 
door de gemeente werd toegepast over de hoogte van het bouwwerk. Zo was er eerst 
sprake van 5 meter bij de entree en 10 meter voor het hoofdgebouw. Later werd het 
hoofdgebouw 12 meter. En mogelijk zou er een koepel op kunnen komen zodat de totale 
hoogte ca 16 meter zou worden. De minaret zou 25 meter hoog worden. De gemeente 
schrijft daarna in de flyer dat het “hoogste punt van de moskee maximaal 16 meter hoog 
is”(?). Daar de minaret een onderdeel is van de moskee klopt dit dus niet, want deze is 25 
meter hoog. 
Al met al is vast te stellen dat de informatie en de communicatie van de gemeente Ede naar 
de buurtbewoners zeer onvolledig, misleidend (“ligging van de moskee aan Verlengde 
Blokkenweg” i.p.v. de Zanderijweg) maar ook dat de informatie lang niet alle betrokkenen 
heeft bereikt.  
 
Toelichting vraag 4: 
 
Vrijwel iedereen geeft aan niet op democratische wijze, door de gemeente, te zijn betrokken 
bij de plannen. Men zegt dat de gemeente met de genoemde acties dit gevoel wel probeert 
over te brengen, maar dat van echte inspraak natuurlijk geen sprake is. Voor vrijwel alle  
ondervraagden geldt dat zij met de (weinige) communicatie van de gemeente vooral de 
indruk kregen dat alles al is geregeld of te wel vast ligt. Zo mag je tijdens de inloopavond in 
Welstede wel  “vragen stellen”  en bijvoorbeeld praten over de “invulling van de openbare 
ruimte”  en ook je  “mening geven”  over de ligging van de moskee op het terrein.  
Op de bewuste inloopavond zijn er naar schatting maar ca 10‐15 mensen afgekomen. Deze 
lage opkomst heeft zeker te maken met het feit dat heel veel buurtbewoners het a‐4 
informatieblad nooit hebben ontvangen. Is hier opzet in het spel van de gemeente? 
         
Toelichting vraag 5: 
 
Op de vraag of men nadelen denkt te gaan ondervinden kwamen uiteenlopende 
antwoorden in volgorde van belangrijkheid (lees aantallen reacties): 
 
Parkeer‐ verkeersoverlast: (gaat om voorziening voor 2.500 gezinnen!). Wijkoverstijgend 
verkeer welke van heinde en ver komen! Bovendien geeft men van de gemeente aan dat de 
moskee wel 158 eigen parkeerplaatsen heeft. Volgens de tekening van de architect zijn het 
er echter maar 67!  
Geluidsoverlast: (verkeer / parkeren / megafoon minaret) Hoewel er een ingang voor 
parkeren aan de Verlengde Blokkenweg zit, zullen veel bezoekers “gemakshalve” ook gaan 
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parkeren aan de Zanderijweg daar immers aan die zijde de hoofdingang van het 
geloofsgebouw zich bevindt!  
Bijkomende nadelige gevolgen en schades:  vrijwel alle bewoners in de wijk hebben en gaan 
bijkomende problemen ondervinden door de voorgenomen handelswijzen van de gemeente. 
Zo was volgens het oorspronkelijke plan de bedoeling dat op dit stuk grond woningen 
zouden worden gebouwd. Toen dit door de crisis niet meer ging, kwamen er de plannen 
voor een tunnel. Toen deze plannen werden gewijzigd kwam de moskee in beeld. 
Veel bewoners van “het eerste uur”, zowel kopers als huurders, zijn in de wijk komen wonen 
met de informatie dat dit stuk grond zou worden aangewend voor woningbouw (senioren 
woningen). Nu dit niet meer zo is, voelen zij zich bedrogen en benadeeld in zowel het heden 
als in de toekomst. Zo zullen de kopers met woningen in de directe nabijheid van de moskee 
hun woningen na komst van de moskee veel moeilijker kunnen verkopen omdat een groot 
deel van de potentiële kopersgroep uit autochtonen bestaat die hier liever niet (meer) een 
huis kopen. Daarnaast worden de huizenbezitter nog eens extra benadeeld omdat het beleid 
is om de huurwoningen die vrijkomen te verkopen. Ook hier zullen geen autochtonen staan 
te springen om te kopen, zodat het karakter van de wijk, in tegenstelling tot de eerdere 
verwachtingen van de bewoners (huurders dan wel kopers) in een jaar of tien  compleet kan 
veranderen in een richting die het merendeel van de huidige bewoners niet willen. Een extra 
bijkomende nadeel is ook gebleken uit de substantieel (40K!) lagere gehanteerde 
verkoopprijzen van tussenwoningen door de crisis. Ook hierdoor is het karakter voor een 
deel van de wijk er in de ogen van de bewoners nu al op achteruitgegaan. 
            
Het bestuur van de moskee geeft aan in gesprek te willen gaan met de buurt om de 
mogelijkheden te bepalen voor de azan (oproep tot gebed).  Het is de bedoeling dat de azan 
wordt  afgeroepen vanaf de 25 meter hoge minaret.  Dit soort afspraken moeten natuurlijk 
op heel andere wijze tot stand komen, want wie heeft hierover nu eigenlijk de regie?   
Hoe serieus het moskeebestuur de omwonenden neemt blijkt uit het feit dat men de 
buurtbewoners uitnodigt voor een open dag op 5 december (op een woensdag). Als er iets in 
onze Nederlandse cultuur zit ingebakken is het wel het Sinterklaasfeest, wat ook nog eens 
een religieuze achtergrond heeft. Het is logisch dat de meeste mensen voorkeur hebben het 
vieren van het Sinterklaasfeest boven een open dag van de moskee. Het lijkt onlogisch dat 
het moskeebestuur dit niet heeft meegenomen in het vaststellen van die datum, want een 
andere datum voor de open dag is niet voorgesteld.  
 
Algemene conclusie enquête: 
Er blijken nu wel degelijk veel bezwaren te zijn tegen de komst van de moskee door de direct 
omwonenden. Uitgedrukt in een percentage is 95% van de omwonenden tegen (!). 
Daarnaast vrezen veel huiseigenaren schade te zullen oplopen bij een eventuele verkoop van 
hun woning. Zij willen deze schade gaan claimen indien de plannen worden doorgezet. 
De algemene indruk ontstaat dat het de gemeente financieel wel goed uitkomt dat zij 
uiteindelijk (na plannen voor seniorenwoningen en een tunnel) het stuk grond aan de 
Zanderijweg / Verlengde Blokkenweg goed kan verkopen aan het bestuur van de moskee dat 
zij daar vooral maar niet teveel ruchtbaarheid aan moest gaan geven in verband met de te 
verwachten bezwaren. 
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Bijlage 5 Aantal gesignaleerde Islamitische instellingen in 2013 

 
aantal  gesignaleerde 
instellingen in 2013 

Arnhem 53 

Nijmegen 50 

Ede 25 

Apeldoorn 21 

Harderwijk 18 

Lochem 10 

Nijkerk 10 

Tiel 10 

Oude Ijsselstreek 9 

Winterswijk 9 

Barneveld 8 

Epe 8 

Zutphen 8 

Doetinchem 7 

Wageningen 6 

Culemborg 5 

Zaltbommel 5 

Druten 4 

Zevenaar 4 

Brummen 3 

Oost Gelre 3 

Rheden 3 

Aalten  2 

Montferland 2 

Putten 2 

Renkum 2 

Beuningen 1 

Bronckhorst 1 

Doesburg 1 

Neerrijnen 1 

Nunspeet 1 

Overbetuwe 1 

Westervoort 1 


