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Nr. Vraag Partij Antwoord

1

In de stukken zijn bijlages toegevoegd (budgetraming 
maximale variant en maximale variant herinrichting 
buitenruimte), maar in het raadsvoorstel wordt hier echter 
niet naar gerefereerd. Waarom is dit zo ingericht/ 
opgesteld?
Wat is de reden dat dit niet in het voorstel staat 
beschreven?

PvdA

2

Uit Bijlage 2 (maximale variant inrichting buitenruimte) kan 
niet worden opgemaakt wat er nu daadwerkelijk (zoals in 
het raadsvoorstel voor de minimale variant staat 
beschreven) gaat veranderen.
- kunt u dit alsnog toevoegen?

PvdA

3

In bijlage 2  kan de aanpassing van het voorgestelde 
trapveld wat in bijlage 4 staat beschreven niet getraceerd 
worden.
- kunt u aangeven of dit klopt?
- want waar zou dan volgens de omschrijving (bijlage 4) het 
trapveld visueel komen te liggen?

PvdA

4

- welke voor en nadelen brengt dit met zich mee? PvdA

5

Uit het vigerend bestemmingsplan 'herstelplan 
Alblasserdam' volgt dat ter plaatse van het pand 
Anjerstraat 2/2a maatschappelijke voorzieningen zijn 
toegestaan, inclusief ondergeschikte horecavoorziening. In 
het raadsvoorstel wordt aangegeven dat naast een 
religieuze functie de moskee ook de functie van 
ontmoetingscentrum heeft. Met de aanleg van meer 
verharding rondom de moskee/ ontmoetingscentrum  
wordt de zitgelegenheid verplaatst en vergroot. Betekent 
vorenstaande dat wanneer het al dan niet tegen 
vergoeding mogelijk wordt een hapje/drankje op het aan 

VVD



te leggen zitgedeelte te nuttigen er sprake is van een terras 
ingevolge de APV? 

6

Indien bovenstaande vraag met ja wordt beantwoord; Is 
het college voornemens een terrasvergunning af te geven?

VVD

7

Is het mogelijk regels te stellen ten aanzien van 
openingstijden van het terras dan wel geluidsvoorschriften 
vanwege stemgeluid te stellen?

VVD

8

Wanneer het terras wordt vergroot, biedt dit wellicht 
kansen om de mogelijkheid van exploitatie te vergroten. 
Zijn hier over afspraken gemaakt met het bestuur van de 
moskee? 

VVD

9

Is akoestisch advies aanwezig of gevraagd of er 
daadwerkelijk sprake zal zijn van vermindering van 
geluidsoverlast door verplaatsing/vergroting van het terras 
ten behoeve van alle omwonenden? 

VVD

10

Zijn andere middelen of maatregelen overwogen om de 
geluidsoverlast te verminderen? 

VVD


