
Geachte griffier, beste vertegenwoordigers van de gemeente 
Papendrecht,

Via deze weg willen wij als Stichting Cultureel Centrum Papendrecht 
(SCCP) onze wensen en behoeften via u aan de gemeenteraad van 
Papendrecht kenbaar maken.

SCCP is een maatschappelijke stichting met een islamitische 
achterban. Deze stichting is ontstaan uit een jarenlange vraag en 
behoefte naar onder andere een eigen gebedsruimte. De SCCP 
vertegenwoordigd de moslimgemeenschap en streeft ernaar deze 
gemeenschap te voorzien in deze behoefte binnen de gemeente 
Papendrecht. De stichting is in de loop der jaren flink gegroeid door 
veranderingen in de samenleving en door nieuwe opkomende 
generaties die dezelfde behoefte hebben. De stichting bestaat dan 
ook uit een achterban met diverse nationaliteiten. Het voornaamste 
doel van SCCP is dan ook deze gemeenschap te kunnen bieden 
waar zij behoefte aan hebben en daarmee de belangen te kunnen 
behartigen. Daarbij hecht de SCCP veel waarde aan activiteiten die 
de participatie van de moslimgemeenschap in Papendrecht verder 
bevorderd. De SCCP is erop gericht om de moslimgemeenschap in 
Papendrecht te motiveren, te stimuleren, actief te krijgen en te 
houden in de maatschappij. De SCCP kan dan ook als plek worden 
omschreven voor educatie, opvoeding, beweging, ontmoeting en 
ontwikkeling op religieus als op sociaal maatschappelijk vlak. De 
SCCP wil graag een brugfunctie hebben richting de gemeente 
Papendrecht waarbij ontmoeten, verbinden en participeren centraal 
staan.

Naar aanleiding van een gesprek met raadslid Gr, van Hendrika 
Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht zijn wij geadviseerd om 
onze wensen/behoeften via deze weg aan u kenbaar te maken. In 
het verleden zijn er meerdere gesprekken geweest met de oudere 
generaties van de achterban en helaas is er binnen ruim 20 jaar tijd 
nog niet gelukt om een locatie in Papendrecht te bemachtigen waar 
inwoners met een islamitische achtergrond hun geloof kunnen 
belijden.

In de diverse bijlage treft u meer achtergrond aan n.a.v. diverse 
communicatie met de vertegenwoordigers binnen de gemeente 
Papendrecht. Tevens hebben we eind vorig jaar een schriftelijke 



reactie van de gemeente Papendrecht gehad die voor ons zeer 
teleurstellend is. Daar hebben we inmiddels op gereageerd, deze 
reactie is tevens toegevoegd.

Ik vraag u om ons verzoek te agenderen binnen de gemeenteraad 
zodat onze doelen als stichting breed worrden gedeeld binnen de 
gemeenteraad. Uiteraard hopen wij op voldoende draagvlak binnen 
de gemeenteraad zodat we gezamenlijk toe kunnen werken aan het 
bewerkstelligen van een gebedsruimte/moskee in de gemeente 
Papendrecht.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

In afwachting van uw reactie verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Stichting Cultureel Centrum Papendrecht





Gemeente Papendrecht 
t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Papendrecht 
Markt 22
3351 PB PAPENDRECHT

Papendrecht, 13 januari 2023 

Beste vertegenwoordigers van de Gemeente Papendrecht, 

Op 12 december 2022 ontvingen wij uw brief naar aanleiding van ons verzoek voor een afspraak met 
de burgemeester en wethouder van Papendrecht. Wij hebben op 10 oktober 2022 de gemeente 
Papendrecht op de hoogte gebracht van onze behoefte om met de nieuwe Burgemeester van 
Papendrecht een afspraak te maken. Graag reageren we op uw brief. 

Aanleiding 
De reden dat wij onlangs contact met de gemeente hebben gezocht is ontstaan n.a.v. het gesprek dat 
eerder heeft plaatsgevonden met o.a. dhr. Moerkerke en dhr. Janssen. Dit was wat ons betreft een 
goed en constructief gesprek. In dit gesprek hebben wij een aantal tips en adviezen meegekregen om 
nader te onderzoeken. Nu we ruim een jaar verder zijn en inmiddels wat ervaringen rijker zijn o.a. 
naar aanleiding van de tips en adviezen zijn we op het punt gekomen dat we een bestuurlijk gesprek 
willen met de betrokken wethouders en burgemeester. 

Naar aanleiding van bovenstaande heeft u helaas geen antwoord gegeven op ons verzoek voor een 
gesprek. Het maken van een afspraak voor een gesprek komt immers niet ter sprake in uw brief.  

Reactie 
Puntsgewijs zullen wij reageren op de opmerkingen uit uw brief. Wij reageren alleen op punt 1 en 2 
daar de overige punten vanzelfsprekend zijn. 

1. U geeft aan dat de gemeente geen gronden/panden in eigendom heeft die aan de stichting
overgedragen kunnen worden.

In uw reactie geeft u geen verdere onderbouwing. Is deze reactie een momentopname? Heeft u ook 
nagedacht over toekomstige ontwikkelingen? Staat u niet in contact met het bedrijfsleven van 
Papendrecht om ons te adviseren? Als er een partij op de hoogte is van ontwikkelingen op het gebied 
van grond en bouw dat bent u dat wel. Kortom u geeft hiermee het signaal af dat het lijkt alsof u er 
niet eens over wilt nadenken of überhaupt met ons hierover in gesprek wilt om te zoeken naar een 
duurzame oplossing. We hopen dat dit een verkeerdere conclusie is die wij trekken. Het is namelijk 
vrij ongeloofwaardig om te stellen dat er in heel Papendrecht geen stuk grond beschikbaar is wat 
wellicht nu geen bestemming heeft maar deze wel kan krijgen? Wij als vertegenwoordigers van onze 
stichting kunnen dit niet uitleggen aan onze achterban.  

Met deze reactie creëert u eerder afstand van uw inwoners dan dat u verbinding zoekt. Daar waar 
wij die verbinding juist wel willen maken en behouden. Een goed voorbeeld is uw betrokkenheid bij 
de kerkengemeenschaap en in het bijzonder de overkoepelende kerkenorganisatie (OKP). 



Wat ons verder bevreemdt is dat Mevr. Oudenaarden waar ik uitgebreid telefonisch contact mee heb 
gehad mij wist te vertellen dat dhr. Janssen heeft aangegeven dat indien er grond of een pand 
beschikbaar komt dat we daar mogelijk voor in aanmerking kunnen komen. U kunt zich voorstellen 
dat er bij ons dan vragen ontstaan over hoe zich dit zal ontwikkelen? Welke afspraken kunnen we 
hierover maken? Wat ons betreft maken we hier met elkaar een actief agendapunt van zodat we in 
de komende tijd hierin gezamenlijk optrekken. 

2. U geeft aan dat we zelf aan zet zijn om een geschikte locatie te vinden. Daarbij verwijst u
ons naar de particuliere markt. Verder heeft u het over een slimme combinatie van
ruimtegebruik met andere (maatschappelijke) initiatieven.

In eerste instantie zijn wij uiteraard ook zelf de mogelijkheden gaan onderzoeken voor een 
gebedsruimte in Papendrecht. Dit o.a. ook naar aanleiding van het laatste bestuurlijke gesprek. 

Een moskee heeft een maatschappelijke functie wat onzes inziens niet op een particuliere markt 
hoort te ''shoppen'' naar een stuk grond. In welke gemeente in Nederland wordt een kerk/moskee 
op een industrieterrein gebouwd?  

Wat ons met dit antwoord zorgen baart is dat het lijkt alsof u totaal geen ervaring en idee heeft over 
hoe een ruimte met het doel zoals wij voor ogen hebben ontstaan is bij andere gemeenten. Alle 
gemeenten om ons heen kennen een gebedsruimte. Daarnaast komen er jaarlijkse meerdere 
islamitische gebedsruimtes bij. Bij al deze ontwikkelingen hebben de betrokken gemeenten een 
centrale rol gespeeld in het faciliteren hiervan. Wellicht is het goed als u ook eens navraag doet bij de 
gemeenten die hiermee te maken hebben. Mogelijke gemeente waar u navraag kunt doen is 
bijvoorbeeld de gemeente Leerdam (Islamitische Vereniging El Mouahidine) waar recent een moskee 
is gebouwd. Daarnaast wordt er in de gemeente Zoetermeer ook hard gewerkt aan het 
bewerkstelligen van een nieuwe moskee.  Mogelijk kan onze nieuwe burgemeester Margreet van 
Driel die ervaringen met u en ons delen.  

Het signaal wat we hiermee willen afgeven is dat wij graag naar een win-win situatie toe willen 
werken en samen met de gemeente hierin willen optrekken. Belangrijk is verder om te weten dat wij 
niet om een financiële bijdrage van de gemeente vragen. Wij zullen financieel volledig onafhankelijk 
acteren in dit traject.  

Zoals u ongetwijfeld al weet kent onze gemeente Papendrecht een moslimgemeenschap van 
formaat, zonder dat er een moskee is om in de behoeftes van die gemeenschap te voorzien. 
Al jaren zijn we genoodzaakt om uit te wijken naar andere gemeenten waar wel moskeeën 
zijn. Zo heeft elke aangrenzende gemeente een of meerdere moskeeën (Alblasserdam, 
Sliedrecht, Dordrecht).  

We verzoeken u om op korte termijn met ons in gesprek te gaan teneinde de komst van een 
gebedsruimte/moskee in de gemeente Papendrecht. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Cultureel Centrum Papendrecht 
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