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Schriftelijke vraag

ln de diverse media is de laatste dagen flink veel aandacht aangaande enkele leden van het

Korps Commandotroepen (KCT) Roosendaal, die onder andere bez¡taar hebben gemaakt

tegen het oproepen tot gebed bij de naburige moskee. Onze jongens die dag in, dag uit klaar

staan voor onze (lands)veiligheid hebben hierbij negatieve associaties aan gebeurtenissen

waarmee zij geconfronteerd zijn tijdens hun uitzending. Althans zo valt op te maken vanuit

de diverse berichtgeving.

De VLP, die altijd al vraagtekens heeft gesteld bijde bouw van deze moskee in woonwijken

en naast een militaire object, is dan niet verrast dat deze signalen naar buiten zijn gekomen.

Al langer bestaan deze klachten van leden van het KCT. Echter, gaan de leden met het

huidige signaal tegen de eigen korpsleiding in. Dat is zeer ongebruikelijk en geeft hiermee de

ernst aan. Deze signalen zijn wat de VLP betreft niet te negeren.

De VLP heeft over het oproepen tot gebed de volgende vragen aan het college:

1) Wat zijn de geluidsnormeringen opgenomen binnen de APV t.b.v. het oproepen tot
gebed van een geloofs- of gebedsruimte (zoals kerken, synagogen en moskeen)?

2) ls bij controle gebleken dat de moskee aan de Burgemeester Schneiderlaan voldoet
aan deze geluidsnormeringen? En zo niet, bent u bereid een geluidscontrole uit te
laten voeren?

Namens de fractie van de VLP,
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

Vooraf merken wij het volgende op. U bent zeer stellig in uw betoog, dat leden van het KCT bea /aren
met betrekking tot de moskee hebben geuit. Wij weten niet uit welke bron(nen) u put. Ons is
hieromtrent niets bekend en wij laten daarom uw beweringen voor uw rekening.

Er zijn in de APV geen geluidnormen opgenomen met betrekking tot het oproepen tot het
belijden van godsdienst of levensovertuiging.
Er zijn geen geluidmetingen uitgevoerd. Vanwege het ontbreken van geluidnormen heeft het
uitvoeren van geluidmetingen geen meerwaarde.

Hoogachte

en wethouders van Roosendaal,
Namens

mr. J.M.L. Niederer,
Burgemeester.


