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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over de moskee Taqwa te
Nieuw-Vennep

2 6 JUNI 2013

Geachte heer, mevrouw,
Op 28 mei 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer
over de gevestigde moskee van de Stichting Taqwa en de plannen om een nieuwe moskee
te realiseren. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het bestaan van deze moskee?

Antwoord: Nee. Wij zijn wel op de hoogte van het bestaan van een islamitisch buurtcentrum
alwaar ook gebedsactiviteiten plaatsvinden.

Vraag 2:
Welke vergunningen zijn hiervoor, door wie afgegeven?

Antwoord: Geen. Het buurtcentrum past in het op 23 mei 2013 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Vennep. Het heeft hierin de bestemming
Maatschappelijk.
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Vraag 3:
Welke vergunningen zijn er gevraagd en afgegeven voor vestiging van een Islamitisch
buurtcentrum aan de Eugenie Prévinaireweg 102?
Antwoord: Geen.

Vraag 4:
Wat kunt u vertellen over de brandveiligheidsvoorschriften voor deze kleine ruimten waar
kennelijk gemiddeld 200 mensen per keer op af komen?
Antwoord: Bij een controle uitgevoerd door de brandweer en de afdeling handhaving is niet
gebleken dat er meer dan de toegestane 50 personen in het pand aanwezig zijn.

Vraag 5:
Klopt het dat de gemeente toestemming heeft gegeven voor het laten bouwen van een
nieuwe moskee?
Antwoord: Nee.

Vraag 6:
Zo ja, wanneer is deze afgegeven en waarom heeft u dit de raad en omwonenden niet laten
weten?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 5.

Vraag 7:
Zo nee, bent u wel bekend met de wens van het bestuur van de Stichting Taqwa om een
nieuwe moskee te laten bouwen?

Antwoord: Op 11 november 2012 is er een initiatief ingediend van de stichting Taqwa om
een moskee/multicultureel centrum te vestigen aan de Oosterdreef. Op deze vraag is
negatief geadviseerd. Het betrof een initiatief, geen officiële vergunningaanvraag.

Vraag 8:
Zo ja, waar zal dan deze nieuwe moskee moeten komen?
Antwoord: Zie antwoord vraag 7.
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Vraag 9:
Heeft de gemeente overleg met de stichting Taqwa?
Antwoord: Nee, er is momenteel geen overleg. Wel zal de burgemeester binnenkort op
verzoek van stichting Taqwa een kennismakingsgesprek hebben met het bestuur van de
stichting Taqwa.

Vraag 10:
Zo ja, hoe ziet dit er uit en waarover gaat dit overleg?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 9.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
6;)urgemeester,
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