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Onderwerp
Moskee Al Mohsinin.

Voorstel
Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen.

Inleiding
Het bestuurvan moskee Al Mohsinin aan de Sutjensstraat 6 heeft ons benaderd. Reden
dat de moskee behoefte heeft aan uitbreiding.
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Beoogd effect/doel
Dit voorstel richt zich op informatieverstekking

Argumenten

1. Uitbreiding op de bestaande locatie blijkt niet haalbaar.
Onderzocht is of uitbreiding op de bestaande locatie mogelijk is. Het perceel is nagenoeg
volledig bebouwd. Uitbreiding zou alleen kunnen door een verdieping toe te voegen aan de
huidige moskee, die alleen bebouwing op de begane grond kent. De locatie wordt echter
volledig omsloten door grondgebonden woningbouw. Uitbreiding met een verdieping zou
een grote impact hebben op de omliggende woningen en tuinen. Een eventuele uitbreiding
heeft verder invloed op de parkeerbehoefte. Dezezal groter worden. Het is niet mogelijk
om op eigen terrein parkeerplaatsen te realiseren. Wonen Limburg heeft desgevraagd
aangegeven geen gronden te willen verkopen van de groenstrook aan de achterzijde van
de appartementen aan de Sint Jozefslaan, tegenover de moskee. Daarmee kan niet
voldaan worden aan de parkeerbehoefte, waarin primair op eigen terrein dient te worden
voorzien. De conclusie is dan ook dat uitbreiding op de bestaande locatie niet haalbaar is.
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2. De voorkeur gaat uit naar een locatie in Wee¡t-Zuid.
ic ¡le redon rlat câmên rnet het mOSkeebeStUUf de haalbaafheid Van
Rnr¡ancleanáa
uvYgrrJLggr
verplaatsing onderzocht wordt. Een locatie in Weert-Zuid heeft voor het moskeebestuur de
voorkeur.

Kanttekeningen en r¡s¡co's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepasslng.

Uitvoering/evaluatie
De raadsleden worden op de hoogte gehouden van de voortgang.
Com mu

nicatie/ participatie

De raadsleden worden geïnformeerd middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met
Intern:
Bu rgemeester Jos Heijmans
Communicatie: Dirk Küsters
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Bestuur moskee Al Mohsinin
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