
 
 
Geacht college van B&W Vlissingen, 
 
Op basis van observaties door buurtbewoners blijkt het aantal bezoekers van de Touba Moskee aan 
de Schuitvaartstraat in de loop der tijd fors is toegenomen waardoor de Moskee inmiddels te groot is 
geworden voor deze kleine buurt. 
De grootste concentratie bezoekers vindt plaats op de vrijdagen en bij speciale gelegenheden zoals 
bijvoorbeeld de Ramadan. Veel van deze bezoekers komen dan met hun auto naar de Moskee die 
zelf onvoldoende parkeerplaatsen heeft om al deze auto's te kunnen stallen waardoor veel 
bezoekers hun auto's dus in de buurt rond de Moskee parkeren hetgeen overlast veroorzaakt voor 
de buurt. Aangezien deze buurt maar 2 smalle toegangswegen heeft en al dit verkeer naar/van de 
Moskee dus via deze 2 straatjes moet leid ook dit tot overlast maar vooral ook tot gevaarlijke 
situaties welke ondanks de inzet van het bestuur van de Moskee en de buurt tot op heden niet 
voorkomen kunnen worden.  
Om het grote aantal bezoekers van de Moskee beter te kunnen accommoderen heeft de Moskee een 
bouwvergunning aangevraagd en gekregen om het bestaande gebouw uit te breiden met een extra 
etage. Deze verbouwing vergt echter een forse investering voor de Moskee (ca. € 400.000,-) deze 
investering draagt echter op geen enkele wijze bij tot een oplossing van de overlast problemen. Wat 
dus een veel betere oplossing zou zijn voor de Moskee is een nieuwe grotere locatie te vinden met 
betere toegangswegen en parkeergelegenheden die ook met het oog op de toekomst de nog steeds 
stijgende groei kan waarborgen. Over de overlast en het zoeken naar een oplossing hiervoor zijn de 
buurt, moskee en de gemeente Vlissingen nu al meer dan 2 jaar intensief met elkaar in gesprek maar 
heeft tot op de dag van vandaag helaas nog geen resultaat  opgeleverd. Mogelijk dat de gemeente 
Vlissingen met wat meer initiatieven misschien in staat is om een betere accommodatie te vinden 
voor de Moskee en zo dus ook bijdraagt in het oplossen van deze moeilijke kwestie.   
 
We hebben de volgende vragen voor u: 
 

1. Bent u ervan op de hoogte dat er een forse toename is van het bezoek van de moskee aan de 
Schuitvaartgracht? 

2. Veel bezoekers komen met de auto. De buurt constateert evenals het bestuur van de 
stichting Touba Moskee Vlissingen dat er voor zo’n toeloop te weinig parkeerplaatsen zijn. 
Bent u het met de SP eens dat dit tot overlast en soms ook gevaarlijke situaties kan leiden? 

3. Kunt u samen met de buurt en de stichting Touba Moskee Vlissingen bekijken of deze situatie 
opgelost kan worden door b.v. een nieuwe locatie te vinden, het overtal aan accommodaties 
van de gemeente kan mogelijk een uitweg bieden? 

 
Namens de SP 
Sjaak Rijkse 
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SP fractie Vlissingen

 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
13-05-2019 1103294 / 1103715 29 mei 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M. Riemens Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Verzoek beantwoording artikel 34 vragen 
Reglement van Orde namens SP betreffende Touba Moskee locatie Schuitvaartgracht mbt 
toename bezoekers, te weinig parkeerplaatsen en een mogelijkheid andere locatie te vinden

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat er een forse toename is van het bezoek van de moskee aan 
de Schuitvaartgracht?

Ons antwoord
Wij zijn er van op de hoogte dat er een forse toename van bezoekers van de moskee aan de 
Schuitvaartgracht is geweest. De toename was o.a. een gevolg van de verbouwing van de 
moskee in Middelburg. De mensen die normaal naar Middelburg gaan mochten tijdens de 
verbouwing naar de moskee in Vlissingen. De moskee in Middelburg is 1 mei 2019 weer 
open gegaan. We verwachten dat hierdoor het aantal bezoekers weer zal afnemen.

Vraag 2
Veel bezoekers komen met de auto. De buurt constateert evenals het bestuur van de
stichting Touba Moskee Vlissingen dat er voor zo'n toeloop te weinig parkeerplaatsen zijn.
Bent u het met de SP eens dat dit tot overlast en soms ook gevaarlijke situaties kan leiden?

Ons antwoord
Op tijdstippen dat er een gebed plaatsvindt in de moskee is de parkeerdruk in de directe 
omgeving hoog. Doordat er, tijdelijk, extra moskeebezoekers waren, is de parkeerdruk nog 
hoger geweest en hebben er ook meer verkeersbewegingen plaatsgevonden. Daaruit volgt 
dat bij meer verkeersbewegingen ook meer conflicten zijn. 



- 2 -

Blad 2 behorend bij 1103294 / 1103715

Vraag 3
Kunt u samen met de buurt en de stichting Touba Moskee Vlissingen bekijken of deze 
situatie opgelost kan worden door b.v. een nieuwe locatie te vinden, het overtal aan 
accommodaties van de gemeente kan mogelijk een uitweg bieden?

Ons antwoord
Er hebben reeds gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur van de 
Stichting Touba Moskee Vlissingen. Deze hebben niet geleid tot een oplossing die voldeed 
aan de wensen van het moskeebestuur. Wanneer zij een geschikte accommodatie en/of 
locatie vindt zullen wij hen desgevraagd adviseren over de mogelijkheden.

De verantwoordelijkheid voor het vinden van, of zoeken naar, een nieuwe accommodatie of 
locatie blijft bij het moskeebestuur. Edoch, beraden wij ons over de wijze waarop wij het 
moskeebestuur van dienst kunnen zijn. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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