
 

V.u.: Bart Laeremans, Nieuwe Schapenweg 2, 1850 Grimbergen - 0476 46 98 85 

 

Beste inwoner van Strombeek-Bever en Haneveld, 

 

De vzw ‘Communauté Musulmane de Belgique’ heeft een aanvraag ingediend bij het 

schepencollege om de bestemming van het handelshuis ‘De Gedekte Tafel’ aan de 

Grimbergsesteenweg te wijzigen naar een cultuurcentrum. Daarin worden onder meer 

vijf leslokalen en een gebedsplaats voorzien, over een totale oppervlakte van 988 m². 

 

Waarom is Vernieuwing tegen de bestemmingswijziging? 

 

* Er is nu al onvoldoende parkeergelegenheid op die locatie. Het Turks cultuurcentrum 

zal door zijn omvang verkeer van buiten de gemeente aantrekken. Dit zal voor de 

inwoners maar ook voor de handelaars nadelig zijn. De aanvraag voorziet geen 

enkele parkeeroplossing; 

* Wij vrezen dat een Turks cultuurcentrum van die omvang een betere integratie van 

de Turkse gemeenschap in Strombeek-Bever eerder zal tegenwerken dan bevorderen. 

Wij respecteren het recht op godsdienstvrijheid maar we maken ons bedenkingen bij 

de strekking van Milli Görüs waartoe deze moskeegemeenschap behoort. 

 

Wat deed Vernieuwing tot op heden? 

 

* Fractieleider Bart Laeremans heeft een reeks vragen gesteld aan de burgemeester 

over de financiering van het CC en de banden met Milli Görüs, waarop onder meer 

werd geantwoord dat het de gemeente niet toekomt deze banden te onderzoeken; 

* Gemeenteraadsleden Karlijne Van Bree, Vera Van Impe en Luk Raekelboom hebben 

een motie ingediend voor de gemeenteraad van 22 december om het college van 

burgemeester en schepenen op te dragen zich tegen de bestemmingswijziging uit te 

spreken. 

 

Hoe kan u uw stem laten horen? 

 

* Aantekenen van bezwaar tegen de bestemmingswijziging. Dit moet gebeuren vóór 

30 december. Inspiratie kan gevonden worden op www.vernieuwing.org waar u in het 

dossier ‘Religieus Cultuurcentrum’ (via Actualiteit - Dossiers) een model kan vinden. U 

kan ook contact opnemen met één van de onderstaande mandatarissen. 

 

Waar? 

 

* Bezwaar sturen of afgeven: Gemeentebestuur Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 

Grimbergen (verzending moet niet aangetekend gebeuren) of via mail: 

gemeentebestuur@grimbergen.be 

 

Uw plaatselijke mandatarissen: 

 

Karlijne Van Bree - karlijne.vanbree@vernieuwing.org - 0474 93 12 19 

Vera Van Impe - vera.vanimpe@vernieuwing.org - 0475 39 08 68 

Luk Raekelboom - luk.raekelboom@vernieuwing.org - 0495 90 16 84 

Martine De Coppel - martine.decoppel@vernieuwing.org - 0479 68 36 01 


