
  

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

Betreft:  dagelijks meermalen te horen islamitische gebedsoproep moskee Middelweg 

Datum:  10 maart 2021 

 

 

Geacht college, 

 

Sinds vrijdag 5 maart klinkt vanuit de versterkers aan de nieuwe moskee Masdjied-E-Awliya aan de 
Middelweg meerdere keren per dag een islamitische gebedsoproep. 
Omwonenden zijn hierdoor onaangenaam verrast. Er heeft geen afstemming met de buurt 
plaatsgevonden, terwijl de versterkte gebedsoproep doordringt tot in woonkamers zelfs met de 
ramen dicht. 
Omwonenden uit de wijken Holtenbroek en Aalanden waren gewend aan de oproep die bij de oude 
moskee aan de Schubertstraat alleen op vrijdagmiddag klonk. Deze oproep klonk maar één keer per 
week en was qua volume niet zo hard als de dagelijks meerdere keren klinkende oproep van nu. 
Omwonenden laten ons weten dat zij vanuit wederzijdse tolerantie en respect voor godsdienst-
vrijheid de oude situatie acceptabel vonden, maar moeite hebben met deze nieuwe situatie. 
 
Anders dan het één keer per week luiden van kerkklokken, die herinneren aan een honderden jaren 
oud cultureel gebruik in ons land, worden omwonenden hier dagelijks meerdere keren 
geconfronteerd met een gebedsoproep waarin een twee tot vijf minuten lange geloofsbelijdenis 
wordt geproclameerd in een vreemde taal.  
 
De vrijheid om publiekelijk op te roepen tot gebed is gewaarborgd door de grondwet en de wet 
Openbare Manifestaties. Toch kunnen gemeenten eisen stellen aan de lengte, het tijdstip en het 
volume.  
De meeste moskeeën in Nederland zien af van de gebedsoproep omdat ze de buren niet willen 
ergeren.  
Het lijkt derhalve raadzaam om in Zwolle over de versterkte gebedsoproep in gesprek te gaan met 
het bestuur van de moskee. Daarom stellen wij de volgende vragen:  
 

1. Welke afstemming is er geweest tussen moskee en gemeente over de gebedsoproep? 
2. Op welke wijze heeft de moskee afstemming gezocht met omwonenden? Is de gemeente 

hierbij betrokken geweest? 
3. In de berichtgeving in de media ontstaat de indruk dat er nauwelijks sprake van afstemming 

en overleg is geweest. Bent u bereid om, in overleg met omwonenden, met het bestuur van 
de moskee afspraken te maken over de lengte, de tijdstippen en het volume van de 
dagelijkse gebedsoproepen?  

4. Welke mogelijkheden zijn er om vanuit de gemeente eisen te stellen aan het gebruik van de 
Nederlandse taal bij het doen van de gebedsoproep?  
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