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BEZWAARSCHRIFT 
 
 

Gemeentebestuur Denderleeuw 
A. De Cockstraat 1 
9470 Denderleeuw 
 
 
Betreft: bezwaarschrift tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning door de Islamitische vzw 
Safadender met het oog op het verbouwen van magazijnen tot een islamitisch cultureel 
ontmoetingscentrum in de stationsbuurt 
 
 
Geacht Schepencollege, 
 
Bij deze wil ik mijn bezwaren uiten tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning die werd 
ingediend door de islamitische vzw Safadender. De aanvraag heeft als adres: 
Sportstraat/Stationsstraat 31, 9470 Denderleeuw. Kadastraal gekend als Afdeling 1 sectie A nummer 
1106 N 7. 
 
Rekening houdende met het feit dat onze stationsbuurt voornamelijk een woon-en handelsfunctie 
heeft, verzoek ik u rekening te houden met volgende opmerkingen en bezwaren: 
 

 Parkeerproblematiek: momenteel is er in de stationsbuurt nu al een structureel tekort aan 
parkeerplaatsen, gezien de lintbebouwing en de aanwezigheid van horecagelegenheden.  De 
aard van de gevraagde activiteiten (islamitisch cultureel centrum), en de omvang van het 
pand, zullen aanleiding geven tot een extra toevloed van wagens waardoor de al bestaande 
parkeerproblemen alleen maar zullen verergeren. Deze toevloed aan wagens zal niet alleen 
voor parkeerproblemen zorgen, maar tevens ook leiden tot grote verkeersproblemen met 
alle gevaren van dien.   
 

 Lawaaioverlast: de activiteiten zullen ongetwijfeld leiden tot heel wat geluidsoverlast, zowel 
binnen als buiten het pand, en vooral ‘s avonds, tijdens de Ramadan en in de weekends. 
Deze zaal is hier absoluut niet voor geschikt.  
 

 Brandveiligheid: het bewuste gebouw is absoluut niet geschikt om te dienen als cultureel 
centrum, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de omwonenden. 
 

 Daling waarde woningen: het spreekt voor zich dat door de aanwezigheid van een islamitisch 
cultureel centrum/moskee en de overlast die deze met zich mee zal brengen, de eigenaars 
zullen geconfronteerd worden met een serieuze daling van de waarde van hun woningen. 
 

 Woongebied: het pand is volgens het Gewestplan gelegen in woongebied. In dit geval is het 
overduidelijk dat een bestemmingswijziging niet verenigbaar is met de onmiddellijke 
omgeving, en dat de goede ruimtelijke ordening wordt geschaad. De geplande activiteiten 
zullen een te grote druk leggen op het woongebied.  

 



 Gebedsruimte: de vzw Safadender verspreidde eerder flyers waarop uitdrukkelijk vermeld 
wordt dat er “later ook een gebedsruimte” zal voorzien worden. Dit is volkomen in strijd met 
de vermelding uit de eerdere begeleidende nota bij de omgevingsvergunning. Deze stipuleert 
expliciet dat het “zeker niet de bedoeling [is] om hier een gebedsruimte van te maken”.  
 

 Verfransing: De vzw Safadender heeft in het verleden al meermaals gecommuniceerd in het 
Frans. Dit staat haaks op het Nederlandstalige karakter van de gemeente Denderleeuw. Op 
deze manier worden de inspanningen die de gemeente levert op vlak van integratie, 
tenietgedaan. 
 

 Geen draagvlak: Er werd tegen de komst van dit Islamitisch cultureel centrum een petitie 
gestart die meer dan 1.800 ondertekend werd. Een tweede petitie is lopende. Er werden bij 
de eerste aanvraag ook meer dan 1.200 bezwaarschriften ingediend. Via diverse kanalen is er 
heel wat ongenoegen over de komst van dit islamitisch cultureel centrum. Dit signaal kan en 
mag niet genegeerd worden! Dit complex is een onverantwoorde aanslag op deze 
woonbuurt. 
 

 Radicaal islamitische financiering? Waar komen de giften vandaan? Gezien de belangrijke 
impact op de directe omgeving en de Denderleeuwse samenleving, moeten financiering en 
inmenging vanuit radicaal-islamitische hoek, het buitenland of met zwart geld worden 
uitgesloten. Daarover bestaat momenteel geen transparantie. 
 
 

 
Omwille van deze argumenten verzoek ik het college van burgemeester en schepenen de 
omgevingsvergunning te weigeren. 
  
 
 
Met de meeste achting, 
 
 
Naam: 
 
 
 
Adres: 
 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 

Bezorgen vóór 30 oktober 2022 aan: 
 

Kristof Slagmulder 
A. Rodenbachstraat 4 bus 19 

9470 Denderleeuw 


