
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Groningen, 14 februari 2014
Aan	
 De leden van de raad 
	
 van de gemeente Groningen

Van	
 Wijkraad Paddepoel

Betreft	
	
 Besluit betreffende nieuwbouw 
	
 	
 moskee in Park Selwerd

	
 	
 Geachte raadsleden,

Uw raad staat op het punt om, op  19 februari aanstaande, definitief te besluiten rond het 
voornemen van het College van Burgemeester  en Wethouders om toestemming te verlenen 
voor de nieuwbouw van een moskee in Park Selwerd.

Hierbij informeren wij u graag over de daadwerkelijke stand en gang van zaken inzake het
ontwerpbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders.

Ons inziens is er geenszins een werkelijke structurele oplossing van de, door de buurt 
aangedragen en door de wijkraad voorgelegde, vraagstukken en problemen rond verkeers-, 
parkeer- alsmede geluidsoverlast gevonden.

Het College van Burgemeester en Wethouders veronderstelt , in de brief van 17 oktober 2013 
aan u gericht,  onder de hoofdstukken : ontheffing parkeren en communicatie door bestuur moskee 
dat het moskeebestuur de problemen rond het parkeren heeft opgelost en intensief heeft overlegd
met de wijkraad Paddepoel.
In beide kwesties wordt u, ons inziens, niet terzake ingelicht. 
De parkeerproblemen zijn eerder groter dan kleiner geworden en het moskeebestuur heeft, 
nadat er gedurende lange tijd vergeefs door de wijkraad is gepoogd om contact te leggen over 
de gesignaleerde problemen, slechts schoorvoetend bereidheid getoond tot overleg.
Door interventie van de wethouder, de heer Van der Schaaf, is de vastgelopen communicatie 
weliswaar weer op gang gekomen, maar door een recente wisseling van bestuur van de moskee 
is het overleg eerder verslechterd dan verbeterd. 

In het laatste gesprek tussen wethouder Van der Schaaf, het moskeebestuur en de wijkraden van 
Paddepoel en Selwerd is het voorstel gedaan om een convenant te maken tussen betrokken partijen 
m.b.t. de overlastsituaties.
Na langdurig beraad zijn beide wijkraden akkoord gegaan met een convenant.
Op basis van een concept-convenant van de gemeente heeft de wijkraad Paddepoel essentiële 
onderdelen voorgesteld ter aanvulling en opname in het convenant. Deze onderdelen worden, in 
het nu voorliggende voorstel, als een bijlage aan het convenant toegevoegd.
Hiermee is de status van de, door de wijkraad van belang geachte aanvullingen buitengewoon 
onzeker geworden.
De wijkraad kan u alleen dan positief adviseren over het voorstel van het College als de gedane 
voorstellen integraal onderdeel uitmaken van het convenant en dit convenant onderdeel is van uw 
besluitvorming. 



Als bijlagen bij deze brief ontvangt u een overzicht van historie en ontwikkeling van problemen
en vraagstukken rond de locatie van de moskee, tegelijk met de resultaten van de metingen die
door leden van de wijkraad zijn verricht, iedere vrijdag tijdens de gebedsdiensten in de moskee
tussen 29 november en 9 februari.
Ook vindt u de tweede versie van het convenant zoals dat door de gemeente is voorgesteld, met de 
door de wijkraad noodzakelijk geachte toevoegingen in een , niet te ondertekenen, bijlage.

Wij zullen nog met u in contact treden om een afspraak te maken voor een mondelinge toelichting 
in uw fractievergadering van maandagavond aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Namens de wijkraad Paddepoel

Roelhof van Weering, voorzitter

Reinder Gooijaarts, secretaris


