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Datum : 29 juni 2012  
Betreft : Oproep tot gebed door Centrum Moskee  
 
 

Schriftelijke vragen ex artikel 45 Reglement van Orde 
 
Geacht College, 
 
Vandaag meldt de Stentor dat het bestuur van de Centrum Moskee de omwonenden een 
brief heeft gestuurd met de mededeling dat vanaf 6 juli a.s. “zonder tegenbericht” dagelijks 
de oproep tot gebed zal worden afgespeeld. Het artikel doet ons terugdenken aan het feit dat 
wij destijds (op sociale gronden) tegen de komst van de Centrum Moskee op die plek waren 
omdat wij onder meer graag hadden gezien dat de (ingang van de) moskee richting de 
Diepenveenseweg zou liggen en dat op de huidige plek, dus midden tussen de bewoning, de 
speeltuin zou komen. 
Naar aanleiding van het artikel in de Stentor hebben wij voor nu de volgende vragen: 
 
1. Bent u van voornoemde berichtgeving op de hoogte en zo ja, bent u op de hoogte via de 

Stentor of was u al eerder op de hoogte (gebracht)? 
2. Kunt u ons nog even informeren over de afspraken die destijds, bij de bouw van de 

moskee, met de buurt zijn gemaakt over geluid en over de vergunningen die zijn 
afgegeven met betrekking tot de oproep tot gebed? Volgens onze eigen informatie is er 
nooit een goedkeuring geweest voor het uitzenden van de oproep laat staan voor een 
dagelijkse oproep of zelfs zoals nu aangekondigd voor twee oproepen per dag. 

3. Kunt u ons informeren over het gegeven dat het moskeebestuur eenzijdig het initiatief 
neemt om richting bewoners een brief te sturen over het oproepen met de strekking 
“geen bericht is goed bericht”, of was u daarvan vooraf al op de hoogte gesteld (vraag 1) 
en zo ja hoe was u op de hoogte gesteld wat betreft de inhoud van de brief aan 
omwonenden? 

4. Mocht het zo zijn dat er destijds rond de bouw, voor ons onbekende, toestemming is 
verleend om “ooit” (meerdere keren per dag) op te roepen tot gebed, kan het College dan 
aangeven of zij het verstandig vindt om in het huidige (politieke) klimaat in Nederland in 
Voorstad-Centrum één of meerdere keren per dag een oproep tot gebed te doen. 

5. Is het College met ons van mening dat het (politieke) klimaat in Deventer al jaren, in 
tegenstelling tot elders in het land, bijzonder goed is en dat wij dat graag zo willen 
houden?  

6. Verwacht het College dat het prettige (politieke) klimaat in Deventer door het initiatief van 
de Centrum Moskee niet zal worden verstoord? 

7. Is het College bereid met het bestuur van de moskee én met de bewoners om de tafel te 
gaan om de ontwikkelingen in goede banen te leiden? Dit los van het feit of het bestuur 
van de moskee al dan niet gerechtigd is dit onderwerp zelfstandig te regelen? 

 



Met belangstelling wachten wij uw beantwoording af. Voor een toelichting en overige 
informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Bram Emens via telefoon 
0653401779. 
 
Met vriendelijke politieke groeten, 
namens de fractie van Deventer Belang 
 
 
Janine van Harsselaar-Timmer 
vanharsselaar@planet.nl 
jf.van.harsselaar.timmer@deventer.nl 
telefoon: 0570 657576 of mobiel: 062084311 


