Aan de dienst Bouwen, Milieu en Wonen
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Kortrijk, datum van handtekening

Geachte Heer/Mevrouw,
Betreft: Bezwaar tegen omgevingsvergunning OMV_2020035044
In Kortrijk liggen plannen op tafel voor de grootste moskee van Vlaanderen (5.201 m2). Het betreft een aanvraag
door de Kortrijkse moskeegemeenschap (‘Atakwa’ genaamd) tot “Realisatie van een religieus en cultureel centrum
via een functiewijziging, gevelwijziging en verbouwing van een bestaand handels- en kantorencomplex (voormalige Bio-Planet vestiging)” aan Brugsesteenweg 65, 8500 Kortrijk (OMV_2020035044).
In het kader van het openbaar onderzoek omtrent deze omgevingsvergunning dient ondergetekende bij deze
bezwaar in tegen de realisatie van een mega-moskee in Kortrijk.
Argumentatie:
1. Grootste moskee van Vlaanderen
De notariële akte maakt melding van 52 a 1 ca, dat is 5.201 m2. De akte meldt ook een parking van “circa
2.525 m2”. Het saldo is dus 2.676 m2. Het pand bestaat echter uit twee verdiepingen, waardoor de bruikbare
oppervlakte verdubbelt tot meer dan 5.250 m2. Eind 2017 was er veel te doen rond de nieuwe moskee in Gent
van 2.500 m2 midden in een park. Deze moskee werd toen door Het Laatste Nieuws (HLN) omschreven als
de grootste moskee van Vlaanderen. Deze Kortrijkse moskee wordt dus nog groter en dat in het hart van de
stad. Dit megalomane project overschrijdt op al deze vlakken het draagvlak en de draagkracht van onze stad
Kortrijk.
2. Geen draagvlak en inspraak
Deze moskee werd in de zomer van 2015 door de Kortrijkse stadscoalitie voorgesteld. Deze coalitie levert
tot op vandaag het stadsbestuur en is in de beoordeling van deze omgevingsvergunning dus tegelijk rechter
en partij. De aankondiging gebeurde ook zonder enig overleg met de buurt. Omwonenden, ondernemers en
Kortrijkzanen werden voor een voldongen feit gesteld en op geen enkele manier betrokken bij de keuze van
deze locatie. Eigenaars vrezen een waardevermindering van hun woning en handelaars een verlies aan inkomsten. Vele bewoners zijn al verhuisd, huizen staan te koop en ondertussen sloot al een slager, een kapper en
een café in de buurt. Er werd een petitie gestart tegen de moskee met reeds meer dan 3.000 handtekeningen
(www.petities.com/moskeekortrijk). Meer dan de helft van de ondertekenaars komt uit de kiesomschrijving
Kortrijk en meer dan 80% uit de directe omgeving van de moskee. Er is bovendien een facebookpagina tegen
de moskee met meer dan 2.000 volgers (www.facebook.com/GeenMegaMoskeeInKortrijk) en in mei 2018 was
er een succesvolle betoging met honderden aanwezigen. Een vraag tot het organiseren van een digitaal referendum over de heikele kwestie werd door deze stadscoalitie weggestemd in de gemeenteraad.
3. Geen draagkracht
Op vandaag spreken moskeegemeenschap en stadsbestuur van een ‘verhuis’ van de moskee van de Stasegemsestraat naar de Brugsesteenweg. De inplanting van deze moskee in woonwijk Brugse Poort overschrijdt de
ruimtelijke draagkracht van deze stadswijk die zich ten noorden van de historische binnenstad van Kortrijk bevindt tussen de woonwijken Heule-Watermolen, Overleie en de Leopold III-wijk. Door de komst van de moskee
aan de Stasegemsestraat werd het karakter van woonwijk Sint-Jan definitief aangetast. Dat scenario zou zich
hier nu herhalen. Kortrijk is een Vlaamse stad en moet dat blijven. Bij de beoordeling van de draagkracht van
deze ruimtelijk beeldbepalende mega-moskee moeten criteria en overwegingen van cultuurbeschermende
aard meespelen en dient het behoud van de cultuurhistorische eigenheid van Kortrijk voorop te staan.
4. Parkeerdruk
Er zijn ondertussen meer dan 5.000 moslims in Kortrijk. Op het vrijdaggebed zijn er tot 800 bezoekers in de
moskee. Bij feesten zijn er soms 1.000 en tijdens de ramadan zelfs tot 2.500 bezoekers. De moskee trekt zelfs
bezoekers aan uit Noord-Frankrijk. De parking van het pand heeft slechts 54 parkeerplaatsen. Er is op
vandaag reeds een tekort aan parkeerplaatsen in de buurt en de parking van het pand wordt, terwijl de
winkel gesloten is, voor ruim de helft ingenomen door buurtbewoners. Op de Kortrijkse gemeenteraad
van 14 mei 2018 heeft het stadsbestuur zelf bevestigd dat er wel degelijk een probleem is inzake
parkeerdruk als gevolg van de activiteiten van de moskee. Feit is dat het stadsbestuur verwoede pogingen deed en doet om in de buurt van het pand een zogenaamde ‘buurtparking’ aan te leggen, met
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belastinggeld dus. Maar het valt natuurlijk niet te verantwoorden dat een lokale overheid met publiek geld
een parking aanlegt opdat een private organisatie haar omgevingsvergunning zou kunnen behalen.
Verkeersdruk en geluidsoverlast
De ervaring met de moskee aan de Stasegemsestraat leert dat de inplanting van een moskee, binnen de bebouwde kom, heel wat praktische problemen met zich brengt zoals geluidsoverlast, verkeershinder en parkeerdruk met vele klachten van de buurtbewoners tot gevolg. In en rond de Stasegemsestraat is de leefbaarheid
voor niet-bezoekers van de moskee aanzienlijk afgenomen.
(Staats)veiligheidsrisico
De Kortrijkse moskee wordt niet erkend door de Vlaamse overheid en bovendien kreeg Atakwa een negatief
advies van de Staatsveiligheid en vormt dus een gevaar voor de democratische rechtsorde. De toetsing van
de Staatsveiligheid gebeurde in het kader van de erkenningsprocedure in 2009. Tot op vandaag loopt er geen
nieuwe erkenningsprocedure en blijft het negatief advies van de Staatsveiligheid dus overeind. In 2015 werd
duidelijk dat zelfmoordterrorist Abdelmalek Boutalliss de Kortrijkse moskee regelmatig bezocht. Hij leerde er
ook Olivier Calebout kennen, de Vlaamse IS-ronselaar en oprichter van ‘Sharia4Kortrijk’. Het staat bovendien
vast dat radicale moslims zoals de salafist Bilal Salam en de omstreden Molenbeekse imam Mohamed Toujgani geld kwamen ronselen in Kortrijk voor deze moskee. Dergelijke activiteiten passen niet binnen de omgeving
en houden een verhoogd risico in op handelingen die strijdig zijn met de openbare orde, de veiligheid en een
democratische samenleving.
Brandveiligheid
Vandaag voldoet de moskee aan de Stasegemsestraat niet aan de normen voor brandveiligheid. Dit wordt
wetens en willens toegestaan door het stadsbestuur. De nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg wordt niet
enkel een gebedshuis, maar ook een ‘intercultureel centrum’ waar men tot 60 bezoeken per jaar krijgt, onder
andere van scholen. Er zullen bovendien ruimten worden ingericht als klaslokalen en er komt een bibliotheek.
De normen voor brandveiligheid van drukbezochte lokalen waarin regelmatig scholen worden ontvangen en
naschoolse activiteiten worden georganiseerd zijn bijzonder strikt. Het gebouw voldoet, als voormalige supermarkt, niet aan de striktere normen voor dergelijke activiteiten met kinderen.
Zichtvervuiling gigantische islamitische koepel
‘Atakwa’ verspreidde aanvankelijk afbeeldingen van het gebouw met een minaret-structuur. Deze afbeeldingen
werden ondertussen grafisch bijgewerkt. Vast staat dat het gebouw een gigantische islamitische koepel krijgt
om het in de wijde omgeving op een moskee te doen lijken. Ook de gevel wordt aangekleed met arabische ornamenten. Dergelijke bouwstijl behoort natuurlijk niet tot het westerse culturele bouwkundige patrimonium
en zal als beeldbepalend element de aanblik van de wijk en de ‘skyline’ van Kortrijk blijvend aantasten.
Buitenlandse en radicaal-islamitische financiering en inmenging
Deze moskee kost bijna 5 miljoen euro. Dat blijkt uit het financieel plan van de moskee zelf. Over de financiering bestaat geen enkele duidelijkheid. Ten minste 3,3 miljoen euro werd, op basis van de notariële akte,
reeds aanbetaald. Waar komen die miljoenen vandaan? Giften lopen in de honderdduizenden euro’s, niet in de
miljoenen. Gezien de belangrijke impact op de directe omgeving en de Kortrijkse samenleving, moeten financiering en inmenging vanuit radicaal-islamitische hoek, het buitenland of met zwart geld worden uitgesloten.
Daarover bestaat op vandaag geen enkele transparantie.
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Omwille van deze argumenten verzoek ik het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning
OMV_2020035044 te weigeren.
Naam: ......................................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................................
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