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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
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ONDERWERP 

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake verkeersoverlast Burgemeester 
Stemerdinglaan en rondom Touba Moskee 

Geachte mevrouw/heer, 

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

Vraag 1: 
Van de bewoners van de Burg. Stemerdinglaan hoorden we dat zij vooral ’s nachts nogal 
overlast ondervinden van het feit dat hun straat op dat tijdstip in een racecircuit verandert. Wat 
gaat het college hieraan doen? 

Ons antwoord: 
De signalen van hard rijden op de Burg. Stemerdinglaan zijn bekend. 

Op basis van deze signalen is er eerder al voor gekozen deze laan in ieder geval in het 
rooster te zetten van de roulerende matrixborden, waarmee weggebruikers worden gewezen 
op hun gereden snelheid en de ter plaatse geldende snelheidslimiet. 
De ervaren overlast is ook aangekaart bij de wijkagent met het verzoek om een laser-
snelheidscontrole daar te laten plaatsvinden. 

Vraag 2: 
Van de bewoners rond de Touba moskee hebben we begrepen dat het nieuwe bestuur niet 
meer wil verhuizen. Wat gaat het college doen om de overlast van het met het moskeebezoek 
samenhangende verkeer geeft, met name parkeer- en lawaaioverlast, in die buurt terug te 
dringen en zelfs te laten verdwijnen? 

Ons antwoord: 
Het is het college bekend dat er door omwonenden van de moskee overlast door verkeer-
en of geluidsoverlast wordt ervaren rondom de tijden dat er activiteiten in de moskee zijn. 
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Wij hebben sinds jaren regelmatig besprekingen met het moskeebestuur. En hebben dat ook 
gehad samen met de omwonenden. Het moskeebestuur vraagt hun bezoekers om zo veel 
als mogelijk rekening te houden met de omwonenden. De activiteiten die de moskee heeft 
zijn rechtmatig en daar kunnen en willen wij niets aan veranderen. 

Dezelfde vorm van overlast wordt ook rondom (basis)scholen ervaren. Daar waar het nodig 
is wordt door de boa’s in samenwerking met de politie gehandhaafd. De ervaren overlast 
kunnen wij niet verder terugdringen of zelfs laten verdwijnen. 

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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