
                                

Motie

Kredietaanvraag herinrichting buitenruimte moskee

Vergadering: 31 mei 2022

Onderwerp: 5. Kredietaanvraag herinrichting buitenruimte moskee

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op: 31 mei 2022 gehoord de 
beraadslaging:

Overwegende dat:

- Het raadsvoorstel kredietaanvraag herinrichting buitenruimte moskee een tweeledig 
probleem omhelst met een gemeenschappelijk karakter. Namelijk naast de 
herinrichting van buitenruimte van de moskee eveneens de overlast die ervaren 
wordt in met name de Anjerstraat. 

- Twijfels wordt ervaren over het gewenste resultaat/effect van het ingediende 
raadsvoorstel herinrichting buitenruimte omdat het moskeebestuur en omwonenden 
hier zelf niet volledig achter staan.

- Het voorstel voor herinrichting van de buitenruimte wel kan bijdragen tot het 
verminderen van overlast wat zal leiden tot meer rust in de omgeving maar dan wel 
als onderdeel van een integraal plan van aanpak wat in de komende raadsperiode 
voortgezet dient te worden. Dan hebben we het naast gewenste ingerichte 
buitenruimte eveneens over betere verhoudingen en omgang afspraken in de wijk. 

- Dit raadsvoorstel onderdeel is van een complex conflict waarop we met elkaar, met 
voldoende tijd en ons maximaal voor moeten inzetten. Anders bestaat het gevaar dat 
dit conflict een terugkerend effect veroorzaakt.

Verzoekt het college:

Een structurele oplossing te creëren door de inzet van een helder integraal plan van aanpak 
wat in de komende raadsperiode gerealiseerd dient te worden, door:

- Onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar constructief met elkaar te 
praten over de huidige problematiek met als doel om nader tot elkaar te komen hoe 
we in de wijk met elkaar om kunnen gaan. Dit volgens een uitgestippeld tijdsschema/ 
stappenplan. 

- Vervolgens komen tot een hernieuwd gezamenlijk plan ten behoeve van de 
herinrichting van de buitenruimte van de moskee waarin zowel het moskeebestuur 
als de omwonenden zich in kunnen vinden. 

- Dit hernieuwde voorstel opnieuw indienen als raadsvoorstel in de gemeenteraad.  

En gaat over tot de orde van de dag.
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