
Bart Laeremans 

Nieuwe Schapenweg 2 

1850 Grimbergen   Aan het college van Burgemeester en  

Schepenen van Grimbergen 

 

 

Grimbergen, 10 april 2017 

  

Geachte Burgemeester, 

Geachte Schepenen, 

 

Betreft: bezwaar Turks Cultuurcentrum 

 

 

Via deze weg wens ik nog even terug te komen op de problematiek van de 

bestemmingswijziging van het handelspand ‘De Gedekte Tafel’ aan de Grimbergsesteenweg 

naar een religieus cultuurcentrum de Brusselse vzw ‘Communauté Musulmane de Belgique’.  

 

Ik heb begrepen dat door de hernieuwde en zeer licht gewijzigde aanvraag de omstandigheden 

zo zijn aangepast dat er geen openbaar onderzoek meer nodig is. Verkeerdelijk zou hieruit 

kunnen afgeleid worden dat met de ingediende bezwaren geen rekening meer moet gehouden 

worden. Men is zelfs gestopt om deze bezwaren te tellen. Ik heb de telling dan maar zelf gedaan 

en kom op ruim 300 ingediende, individuele bezwaarschriften.   

 

Dit hoge aantal wijst op een zeer grote betrokkenheid van de bevolking en een diepe 

bekommernis bij de mensen. Ik verzoek u dan ook om kennis te nemen van de ingediende 

bezwaren en argumenten en bijgevolg vraag ik u er wel degelijk rekening mee te houden. De 

argumenten die onze fractie in december heeft ingediend, blijven geldig en ik herneem deze 

onderaan dit schrijven voor alle zekerheid integraal. Onze bezwaren zijn niet verminderd na het 

recente onderhoud tussen de fractievoorzitters en de initiatiefnemers van de 

moskeegemeenschap.   

 

Nog steeds is het project (bijna 1000 m²) veel te omvangrijk voor de huidige relatief kleine 

gemeenschap van (volgens hun woordvoerders) 100 gezinnen. Het is duidelijk dat een project 

met vijf klaslokalen en 86 plaatsen gericht is op een veel ruimer publiek dan de actuele lokale 

gemeenschap. Alles wijst erop dat hier een soort Koranschool in de maak is, naar het voorbeeld 

van gelijkaardige instellingen van de betrokken vzw in Brussel. Deze school en dit centrum 

zullen zich richten naar de ruime regio. 

 

Precies omdat het project gericht is op een veel ruimere gemeenschap, valt niet te begrijpen 

waarom er geen parkeerplaatsen voorzien zijn op het eigen (nochtans grote) terrein. Via de 

huidige garage zou een doorsteek gemaakt kunnen worden naar de achterliggende zone, maar 

dat gebeurt niet, zodat alle parkeeroverlast wordt afgewenteld op de straat.  

 

Naar eigen zeggen zou er slechts een behoefte zijn van 15 parkeerplaatsen (waarvoor men dus 

helemaal geen ruimte voorziet op het  eigen terrein), maar ik ben van oordeel dat men de criteria 

moet hanteren voor cultuurcentra, met name 0,3 parkeerplaatsen per verwachte bezoeker. Dat 

betekent dat voor een verwacht bezoekersaantal van 150 personen minimaal 45 parkeerplaatsen 

moeten worden voorzien. Op die basis werd een recente capaciteitsuitbreiding van de moskee 



van Zaventem door het schepencollege tegengehouden. U vindt hieronder het artikel van  Het 

Nieuwsblad daarover dd. 31 januari. 

 

Milli Görüs 

 

Daarnaast is er nog de onmiskenbare band met de fundamentalistische Turkse organisatie  Milli 

Görüs. Deze band werd door het weekblad Humo onlangs (14 maart) uitvoerig bevestigd in een 

artikel van onderzoeksjournalist Raf Sauviller. Ik voeg dat artikel in bijlage. De journalist 

schrijft over deze organisatie onder meer: “Vanaf het prille begin verwierp Milli Görüs elke 

andere staatsvorm dan het op de Koran en de sharia gebaseerde kalifaat, dat desnoods met 

geweld moest worden opgelegd aan de hele wereld. Deze Turkse beweging is dan ook 

verregaand antiwesters, antidemocratisch en antiseculier. Ze verzet zich tegen de integratie 

van Turken in de Europese samenleving, die ze in het verleden omschreef als `barbaars'. De 

organisatie werd en wordt dan ook van alle kanten verweten integratie tegen te werken in haar 

educatieve activiteiten. Bovendien werd de organisatie, die wordt beschouwd als de Turkse 

variant van de salafistische Moslimbroeders, in het verleden ook geregeld in verband gebracht 

met het promoten en financieren van religieus geweld.” 

 

Via de Duitse website van deze organisatie kan de band door iedereen gemakkelijk worden 

teruggevonden. Tijdens de vergadering op het gemeentehuis werd de band niet uitdrukkelijk 

erkend of toegelicht. Wel werd een document meegegeven dat rechtstreeks uitgaat van de 

‘Islamitische Gemeenschap Milli Görüs.’ Op een mail met vraag om uitleg door de schepen 

van integratie antwoordde Halil Koca van de moskeevereniging bevestigend dat er inderdaad 

met IGMG wordt samengewerkt op Europees niveau.  

Dit is toch wel bijzonder merkwaardig en verontrustend, te meer daar de voorzitter van deze 

vereniging aan de pers had verklaard dat er geen banden waren met Milli Görüs (zie artikel Het 

Laatste Nieuws hieronder).   

Wanneer er publiek zulke opmerkelijke onwaarheden worden verkondigd, hoe kunnen we dan 

geloof hechten aan de oprechtheid van de uitleg die in de aanvraag te lezen is?   

Er zijn dus heel veel argumenten om de bestemmingswijziging niet goed te keuren.  

 

 

Met oprechte dank voor nuttig gevolg. 

 

 

Bart Laeremans 

Fractievoorzitter Vernieuwing 

 

Bijlagen: artikel Humo 14 maart en persbericht 

 

 

Moskee in Hoogstraat mag van gemeente dan toch niet 
uitbreiden 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Brussel-Noordrand,  



Di. 31 Jan. 2017, Pagina 3 

Het Zaventemse college heeft de stedenbouwkundige vergunning aan de Moskeevereniging Islah voor de 

uitbreiding van hun moskee geweigerd. 

Het gemeentecollege van Zaventem boog zich gisterenavond over het dossier van Moskeevereniging Islah, dat 
de bestaande moskee aan de Hoogstraat wil uitbreiden. De burgemeester en het schepencollege namen daarbij 
de 38 ontvankelijke bezwaarschriften van buurtbewoners in overweging. “Na grondig onderzoek kwamen we tot 
het besluit dat de ingediende plannen niet voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften”, zegt schepen van 
Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Zo voorziet de Moskeevereniging Islah onvoldoende 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen tegenover het groot potentieel aan extra bezoekers, waardoor de mobiliteit in 
de buurt grondig zou verstoord worden.” 

De Moskeevereniging Islah vzw wilde het religieus ontmoetingscentrum in een eerste fase uitbreiden met drie 
gebedsruimtes en vijf leslokalen. In een tweede fase zijn 29 parkeerplaatsen voorzien, elf bovengronds en 
achttien in een nieuwe ondergrondse garage. 

“In de toekomst plant men nog een derde fase met een vijftal leslokalen, maar het is onduidelijk wat in die derde 
fase zal gebeuren. Daardoor is het moeilijk om een juiste inschatting te maken over de parkeerbehoefte”, zegt 
Dewandeleer. 

Negentig plaatsen 

“In ieder geval wil de moskee tot driehonderd personen kunnen ontvangen, daar waar nu slechts ruimte is voor 
honderd personen. Voor gemeenschapscentra geldt echter een parkeerdoelstelling van 0,3 plaatsen per 
bezoeker”, zegt de schepen nog. “De moskeevereniging moet dus minstens negentig parkeerplaatsen voorzien, 
maar in de plannen is slechts sprake van 29 plaatsen. Het aantal fietsstaanplaatsen is eveneens ontoereikend. 
Omwille van de hoge parkeerdruk waaronder de directe omgeving nu reeds gebukt gaat, zou het onverantwoord 
zijn deze uitbreiding toe te laten.” 

dieter de beus ■ 

 

"Absoluut geen link met Milli Görüs" 

Het Laatste Nieuws/de Ring-Brussel,  

Wo. 15 Mar. 2017, Pagina 17 

Volgens een onderzoek van het weekblad Humo heeft de vzw Hicret, die een Turks gemeenschapscentrum op de 

Grimbergsesteenweg wil bouwen, banden met de antiwesterse groepering Milli Görüs. Voor oppositiepartij 

Vernieuwing is dat hét sein voor het schepencollege om de vergunningsaanvraag te weigeren. De vzw Hicret 

ontkent elke link met Milli Görüs. 

Tegen de geplande verhuis van de Turkse gemeenschap Hicret van het pand in de Villegasstraat naar een groter 
gebouw langs de Grimbergsesteenweg in Strombeek-Bever is er al maanden protest. De buurt vreest vooral 
parkeerproblemen, omdat er te weinig parkeerplaatsen voorzien zouden zijn. In totaal werden zowat 300 
bezwaarschriften ingediend. Binnen enkele weken bepaalt het schepencollege of de vzw een vergunning krijgt 
om haar Turks gemeenschapscentrum te verhuizen naar de Grimbergsesteenweg. 

Antiwesters 

Gisteren onthulde het weekblad Humo echter dat de vzw Hicret banden heeft met het antiwesterse Milli Görüs, 
die wordt beschouwd als de Turkse variant van de salafistische Moslimbroeders. Zo zou op de Duitse website 
van de Islamitische Gemeinschaft Milli Görüs staan dat de moskee van Hicret in handen is van de organisatie. 
Die vanuit Duitsland opererende Turkse politiek-religieuze beweging werd al meermaals omschreven als 
vrouwonvriendelijk, godsdienstig fundamentalistisch, racistisch en antidemocratisch. 

"Al in augustus bracht onze fractie aan het licht dat Hicret verbonden is aan de fundamentalistische organisatie 
Milli Görüs", zeggen Bart Laeremans en Karlijne van Bree van oppositiepartij 



Vernieuwing. "Tijdens de laatste gemeenteraad zetten drie van onze raadsleden de kwestie op de agenda, maar 
de behandeling van dit punt werd door de meerderheidspartijen geweigerd, omdat alleen het schepencollege 
hiervoor bevoegd zou zijn. Nu uit een onderzoek blijkt dat er banden zijn tussen de lokale Turkse gemeenschap 
Hicret en de antiwesterse organisatie Milli Görüs roepen we het schepencollege nogmaals op om de 
vergunningsaanvraag te weigeren. Die organisatie is gevaarlijk en hoort hier niet thuis." 

Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) zegt dat de gemeente zich alleen over de stedenbouwkundige 
elementen kan buigen. Volgens de lokale politie zijn er geen aanwijzingen dat Hicret banden heeft met Milli 
Görüs. Bovendien waren er nooit noemenswaardige problemen rond het huidig Turks gemeenschapscentrum in 
de Villegasstraat. 

Ook bij Hicret zelf ontkennen ze elke link met Milli Görüs. "We zijn alleen gelinkt aan de Communauté Musulmane 
de Belgique", zegt voorzitter Necdet Aktas. "Ik heb het gevoel dat onze plannen om te verhuizen naar de 
Grimbergsesteenweg gepolitiseerd worden en dat is jammer. Wij willen alleen verhuizen, omdat we momenteel 
een pand huren en onlangs de kans kregen om zelf een gebouw te kopen. Na de verhuis gaan we hetzelfde 
creëren als in de Villegasstraat: een ontmoetingsplaats voor volwassenen, mensen die 's avonds met elkaar een 
babbeltje komen slaan en koffie komen drinken. Daarnaast zal er in de week ook huiswerkbegeleiding zijn voor 
kinderen en in het weekend lessen Turks, Nederlands en godsdienst. Tot slot vinden we het belangrijk dat we ons 
als Turken integreren in de gemeente." 

ROBBY DIERICKX ■ 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie bezwaar Vernieuwing n.a.v. openbaar onderzoek (ondertekend door de 

fractieleden) 

 

 

        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.  

http://www.lavertu.be/


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.  

 

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.  

 
 


