
 

 

 

 

 

        Grimbergen, 20 december 2016 

   

      

Geachte Burgemeester, 

Geachte Schepenen, 

 

 

Via deze weg wensen wij bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag van de Brusselse vzw 

‘Communauté Musulmane de Belgique’ om de bestemming van het handelshuis ‘De Gedekte 

Tafel’ aan de Grimbergsesteenweg te wijzigen naar deze van een cultuurcentrum.  

 

Hierbij kunnen heel wat bedenkingen geformuleerd worden.  

 

 

1. De omvang van het project 

 

De plannen voor de herinrichting van het gebouw ogen indrukwekkend: de totale bruikbare 

oppervlakte van het gebouw en aanhorigheden bedraagt bijna 1.000 m². In een eerste fase zal 

daarvan 600 m² in gebruik genomen worden voor het cultuurcentrum. Daarvan wordt meer 

dan 160 m² ingenomen door vijf klaslokalen. Volgens de plannen zal er tegelijkertijd aan 

minstens 80 personen tegelijkertijd les gegeven kunnen worden. 

 

Alles wijst erop dat dit project de noden van de lokale Turkse gemeenschap ver te boven gaat. 

Het gebouw wordt overigens gefinancierd vanuit Brussel. Dit betekent dat met dit 

cultuurcentrum gemikt wordt op een veel ruimer publiek dan de lokale gemeenschap. Het 

centrum zal bijgevolg veel mensen van elders zal aantrekken. In het aanvraagdocument wordt 

met geen woord gerept over het doelpubliek en blijft er vooral veel vaagheid over de concrete 

ambities. Maar de getekende plannen zijn ondubbelzinnig. Het is duidelijk dat de uitstraling 

en de activiteiten van het centrum de draagkracht van de betrokken buurt manifest zullen 

overschrijden.  

 

 

 

2. Mobiliteit 

 

Dit zal  gevolgen hebben voor de mobiliteit in de omgeving en leiden tot een 

parkeerproblematiek. Doordat het centrum mensen uit de ruime omgeving zal aantrekken, 

zullen er heel wat bezoekers met de wagen komen. Vandaag is er in de Grimbergsesteenweg 

(zeker in dit gedeelte) al een groot tekort aan parkeerplaatsen. Voor de buurtbewoners maar 

zeker ook voor de lokale handelaars dreigt de komst van het centrum problematisch te zullen 

worden.  

 

In het aanvraagdossier wordt nergens een (begin van) oplossing aangereikt voor deze 

problematiek.      



3. Onduidelijkheid activiteiten 

 

Ondanks het vrij groot aantal les lokalen blijkt uit de aanvraag niet wat de precieze activiteit 

van het cultuurcentrum zal zijn en wat voor lessen er zullen gegeven worden.  

 

Betreft het een soort Koranschool voor naschoolse lessen? Dan zijn vijf leslokalen enorm 

veel. Of betreft het hier de voorbode van een soort permanente school? 

 

De vraag is minder denkbeeldig dan ze lijkt. De Communauté Musulmane de Belgique maakt 

volgens de aanvraag deel uit van de Fédération Islamique de Belgique. Wanneer men deze 

naam opzoekt via het Internet, belandt men meteen bij een religieuze basisschool in 

Schaarbeek. (www.lavertu.be)  

 

Is het de bedoeling van deze organisatie om op termijn een dagschool te openen op deze 

locatie?  

 

 

4. Banden met Milli Görüs 

In het wetenschappelijk boek “L’Iris et le croissant. Bruxelles et l’Islam au défi de la co-

inclusion” van Felice Dassetto (uitgegeven bij de de ‘Presses universitaires de Louvain’ UCL, 

2011) lezen we dat de moskeevereniging van Strombeek tot de politiek-religieuze beweging 

‘Milli Görüş’ behoort.  

In antwoord op een uitgebreide schriftelijke vraag liet de burgemeester ons weten dat het de 

gemeente niet toekomt om de banden van de vzw Hicret met de Milli Görüs-gemeenschap te 

onderzoeken. Toch wensen we te benadrukken dat we ons hierover grote zorgen maken.  

De krant De Morgen van 23 januari 2016 bestempelde Milli Görüs als “een conservatieve, 

anti-westerse organisatie.” Het Nederlandse weekblad Elsevier schrijft hierover: “De 

beweging is van oorsprong antiwesters en probeerde de samenleving via parlementaire weg 

te islamiseren. De organisatie was gelieerd aan de omstreden Fazilet-partij die intussen is 

verboden.” 

In haar antwoord schermde de burgemeester met het grondwettelijk recht op 

godsdienstvrijheid, de vrijheid van vereniging en het verbod van discriminatie. 

 

Wij stellen deze rechten niet in vraag en om die reden hebben wij ons ook nooit verzet tegen 

de bescheiden vestiging van deze vereniging in de ‘de Villegas de Clercampstraat’. Met de 

plannen voor het nieuwe en omvangrijk cultuurcentrum is evenwel duidelijk dat deze 

vereniging veel grotere ambities heeft en zich wil richten tot een veel ruimere gemeenschap 

dan deze van Strombeek alleen. Alles wijst erop dat men ook nieuwe inwoners van deze 

strekking zal aantrekken.  

 

De voorbije maanden is Turkije in ijltempo afgegleden naar een autoritair regime. De vrije 

pers en de vrije meningsuiting worden aan banden gelegd. Journalisten, magistraten en 

professoren, leraren, bedrijfsleiders worden uit hun functie of ambt ontzet en zelfs opgesloten 

in de gevangenis wanneer zij niet tot de juiste strekking behoren. Blijkbaar worden er ook 

moskee-gemeenschappen in ons land ingeschakeld om mensen van Turkse afkomst te 

bespioneren en te verklikken.  

http://www.lavertu.be/


 

We zouden dan ook moeten nagaan of de betrokken moskeegemeenschap zelf ageert in 

overeenstemming met onze grondwettelijke vrijheden en bijvoorbeeld de vrijheid van 

vereniging en van overtuiging en de gelijkwaardigheid van man en vrouw respecteert 

 

Met de informatie die we tot op heden in handen hebben, vrezen we dat dit nieuwe CC een 

betere integratie van de Turkse gemeenschap in Strombeek-Bever eerder zal tegenwerken dan 

bevorderen.  

 

Daarom vragen wij u de aangevraagde bestemmingswijziging niet goed te keuren.  
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