
Overzicht van historie en ontwikkeling problemen rond de locatie van de moskee

1 
Maart 1993 besluit de destijdse Groningse gemeenteraad dat de witte boerderij in Park Selwerd 
verkocht wordt aan het Islamitisch Centrum Groningen. In de raadsvergadering worden een aantal 
restricties benoemd, betreffende mogelijke overlast voor de omwonenden: parkeeroverlast en 
geluidsoverlast. Zo wordt, onder meer, vastgelegd dat er geen geluidsinstallatie buiten mag worden 
gebruikt, evenals het recht op terugkoop in geval van structurele overlast.
2 
In de tussenliggende jaren, tussen 1993 en 2011 vindt gestage groei plaats van de gemeenschap 
van moslims die de moskee als gebedsruimte gebruiken. Hierdoor groeit de behoefte aan een 
nieuw te bouwen moskee.
3 
Ruim drie jaar geleden reageert de buurt op berichten over [ vermeende ?] aanslagen op de 
moskee met een solidariteitsaktie. De buitenkant van de moskee wordt, dankzij een initiatief 
van buurtbewoners, opgeknapt. Een aantal naastwonenden is aanwezig bij de schilderaktie.
4
Vanaf 2011 valt de ramadan, de vastenperiode van de moslimgemeenschap, in de zomerperiode. 
Gedurende de periode van een maand ondervinden buurtbewoners overlast in de late avonduren
en vroege nacht. Luide gesprekken op straat, spelende en schreeuwende kinderen in het park, 
claxonneren bij het wegrijden in de late uren leidt tot grote overlast. Ook wordt meermalen, onder 
meer tijdens het begin van het suikerfeest ‘s ochtends vroeg, een geluidsinstallatie buiten gebruikt.
Tijdens de hoogtijdagen is sprake van onverantwoorde parkeerdruk in de straten direct rondom 
de moskee, waardoor buurtbewoners [ waaronder een voor diens werk opgeroepen arts ] soms 
niet met hun auto naar hun werk kunnen komen. 
5 
Het gebruik van de moskee, voor diverse doeleinden, wordt gestaag intensiever. Het aantal 
bezoekers van gebedsdiensten groeit dusdanig dat tientallen gelovigen tijdens de vrijdagse 
gebedsdienst buiten bidden. Het gebouw wordt ook regelmatig ’s avonds en ‘s nachts gebruikt. 
6
 Diverse en herhaalde pogingen van de wijkraad Paddepoel om in gesprek te komen met het bestuur 
van de moskee over de groeiende overlast worden niet beantwoord. Telefonische pogingen om tot 
een afspraak voor gesprek te komen, zowel als berichten via de email, worden niet beantwoord.
5
Op 21 december 2012 schrijft de wijkraad een brief aan het College B&W waarin de groeiende 
problemen bekend worden gemaakt. Onder de uitspraak “ regeren is vooruitzien “, wordt 
geadviseerd de nieuwbouw van de moskee niet op dezelfde locatie plaats te laten vinden. 
Achterliggende veronderstelling is dat met en na de nieuwbouw de problemen en vraagstukken 
zullen blijven groeien en dan niet meer op te lossen zijn.  
6
De locatie, feitelijk gesitueerd in een belangrijke ecologische zone en groengebied [ zie de 
groenstructuurvisie “ Groene Pepers “], is in de ogen van de wijkraad ongeschikt voor groei 
van het Islamitisch Centrum en uitbreiding van functies voorzien en gepland in de nieuwbouw . 
Deze zullen toenemende overlast voor de buurt met zich mee brengen.
7
Op initiatief van de huidige wethouder, de heer Van der Schaaf, vinden gesprekken plaats tussen 
het moskeebestuur, het bestuur van de wijkraad Paddepoel en de gemeente, c.q. de wethouder.
8
Telkens in de gesprekken en ondernomen stappen blijkt dat het politieke en democratische 
besluitvormingsproces in een dusdanig vergevorderd stadium verkeert dat terugkeer op de weg 
niet mogelijk is / lijkt / blijkt ?.



9
Het moskeebestuur neemt een aantal maatregelen waardoor de overlast tijdens de ramadan van 
2013 aanzienlijk vermindert. Daarvoor krijgt het de waardering van de wijkraad.
10 
Het mobiliteitsplan dat het moskeebestuur aanlevert ter onderbouwing van de ontheffing op de 
parkeernorm is, in de ogen van de wijkraad, gebaseerd op intenties, veronderstellingen en 
verwachte attitudewijziging van bezoekers. In de praktijk neemt de overlast eerder toe dan af.
11
Beide wijkraden, zowel van Selwerd als Paddepoel, schrijven in een brief, d.d. 21- 10- 2013, aan 
het College dat de problemen van overlast; verkeers- en parkeerproblemen alsook geluidsoverlast, 
niet opgelost zijn.
 12 
Een wisseling van bestuur van de moskee brengt met zich mee dat de communicatie, na twee 
geslaagde bijeenkomsten, wederom stroef verloopt.
13
Tellingen van de gemeente ; drie maal in twee maanden tijd, alsook van leden van de wijkraad;
negen keer achtereen, wijzen beide uit dat tijdens de vrijdagse gebedsdiensten een aantal van 
tussen 80 en 100 auto’s worden geparkeerd in de omliggende vijf straten;
Morgensterlaan, Saturnuslaan, Mercuriusstraat, Kometenmstraat en Coronastraat.
Echter, de conclusies zijn verschillend: de gemeente rekent 500 mogelijk parkeerplaatsen in de 
buurt en concludeert een redelijke en aanvaardbare parkeerdruk van maximaal 65 %. 
De wijkraad concludeert maximale en groeiende parkeerdruk en vraagt zich af in welke actieradius 
het veronderstelde aantal parkeerplekken zich zouden kunnen bevinden.
14
Tijdens recent overleg tussen besturen van beide wijkraden, moskeebestuur en gemeente, op
16 januari, blijkt de intentie van de gemeente onverkort gericht op het doorgang geven aan 
nieuwbouw op dezelfde locatie.  
15
De enige, voor de bewoners haalbare, optie voor de wijken lijkt te zijn dat beide wijkraden 
accoord gaan met een convenant tussen wijkraden,  moskeebestuur en gemeente waarin de 
intentie wordt bekrachtigd om de problemen in de toekomst gezamenlijk op te lossen.
Daarmee conformeren de wijkraden zich aan een situatie die feitelijk in hun beleving geen 
structurele oplossing biedt voor de problemen in heden en toekomst [ zie punt 5 ]
16
Tot op heden blijft onuitgezocht hoe het staat met de recente aanwezigheid van vleermuizen 
en ransuilen in, danwel in de directe nabijheid van, de moskee en de invloed van sloop- en 
nieuwbouwaktiviteiten op de ecologie van het park.
17
De wijkraad Paddepoel wil een aantal concrete maatregelen in het convenant opgenomen zien,
onder meer wat betreft eenzijdig parkeren in de eerder genoemde straten die grenzen aan de 
moskee, een parkeerverbod in het Park Selwerd, het respecteren van de ecologie; flora en fauna, 
van het park alsook het respecteren van het openbare karakter van het park.
18
De beide wijkraden vinden dat een besluit over de nieuwbouw pas mogelijk is als er een getekend 
convenant aan dit besluit gekoppeld is.
19
Gezien in het licht van de alom gewenste en voorgestane burgerparticipatie en cocreatie trekt een 
aantal aktieve buurtbewoners die zich, uit eigen ervaring, grote zorgen maken over deze gang van 
zaken, voor de zoveelste maal in een drietal jaren aktieve participatie aan het kortste eind. 
Hoe vaak denkt u dat zij bereid zijn om aan het kortste eind te trekken, voordat zij hun energie aan 
zinvoller zaken gaan besteden ?  



   


