LHN Zoetermeer

Schriftelijke vragen
Wederom activiteiten aan de
Van Leeuwenhoeklaan 6a
Zoetermeer, 06-06-2018

Geacht College,
In navolging van de schriftelijke vragen en antwoorden van LHN over het "Rapport NCTV"
d.d. 26 juni 2017 en de schriftelijke vragen over ‘de juiste vergunningen’ van 3 juli 2017,
heeft de fractie LHN aanvullende vragen.
De beantwoording op de beide sets vragen over deze locatie, waren duidelijk. Het bestemmingsplan is “bedrijf”, waar vorig jaar bleek dat er een vestiging van een cultureel centrum
met gebedsruimte was gevestigd. De “bijeenkomst functie” is met ingang van 29 juni 2017 op
verzoek van de gemeente gestaakt. Het bestuur heeft opnieuw een vergunning kunnen aanvragen. Uiteindelijk bleek in november 2017 dat de vergunning niet verstrekt is, (zie tekst Gemeenteblad “Geweigerde omgevingsvergunning, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor een cultureel centrum, Van Leeuwenhoeklaan 6A, 2713 RB, Zoetermeer, Jaargang 2017; Nr. 201193; Gepubliceerd op 16 november 2017 09:00)
Heel recent is onze fractie geïnformeerd over opnieuw activiteiten aan de van Leeuwenhoeklaan 6a, die veel weg hebben van ontmoetingen in een cultureel centrum.
Daarom hebben wij onderstaande vragen opgesteld.
1. Is er door de Vereniging Cultureel Centrum Aashiq-e-Rasoel, opnieuw een aanvraag
voor een omgevingsvergunning gedaan?
2. Is het college op de hoogte van opnieuw bijeenkomsten aan de van Leeuwenhoeklaan
6a?
3. Heeft het college toestemming gegeven om tot nader order activiteiten te houden in
het pand aan de Van Leeuwenhoeklaan 6a, zonder vergunning? En zo ja, waarom is de
raad hier niet van op de hoogte gesteld?
4. Is het college in gesprek geweest met de Vereniging en heeft het college “officieel
haar fouten erkend ”, zoals op de website van Aashiq-e-Rasoel staat te lezen.
5. Is er sprake van een schadeclaim zoals de website ook vermeldt? En zo ja, op welke
grond en om hoeveel gaat het?
6. Is het college op de hoogte dat er weer klachten zijn van de omwonenden, zeker nu de
ramadan bezig is en er tot ver over middernacht activiteiten zijn.
7. Wordt er gehandhaafd aan de Van Leeuwenhoek 6a? Hoe is de handhaving ingericht?
Met vriendelijke groet,
Hilbrand Nawijn
Fractievoorzitter LHN

[screenshot website www.aashiq-e-rasoel.nl]

