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Buurtonderzoek Wisselaar 9 februari 2019 

 

Woensdag 6 en donderdag 7 februari heeft de SP Breda ruim 1.000 enquêtes verspreidt in de 

Wisselaar. Op zaterdag 9 februari zijn de enquêtes weer opgehaald. Ook digitaal kon de 

vragenlijst worden ingevuld. In totaal zijn 164 ingevulde enquêtes binnengekomen wat 

neerkomt op een respons van 16% wat voor een onderzoek als dit hoog is.   

 

1. Het overleg tussen moskeebestuur, Gemeente Breda en omwonenden is goed gegaan. 

 

 
 

 

2. Mijn bezwaren zijn serieus genomen door het moskeebestuur en de Gemeente Breda. 

 

 
 

 

3. Ik ben blij dat de bouw van de moskee is stilgelegd en de procedure opnieuw moet. 
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4. Ik wil betrokken worden/blijven bij het verdere proces. 

 

 
 

 

5. Ik wil... 

 

 
 

 

6. Zijn er nog andere zaken die u met ons wil delen over de moskee of andere dingen die 

spelen in de Wisselaar?  

 

Een representatieve selectie van de 79 reacties: 

 

“Ik vindt het asociaal, zelfs onbeschoft dat na zoveel protesten van omwonenden alsnog de 

gemeente hun uiterste best doet om die moskee je strot door te duwen.” 

 

“Er zou helemaal geen moskee of ander geloofshuis in de wijk Wisselaar/Breda Noord mogen 

komen. Het is er niet geschikt voor, er is te weinig ruimte.” 

 

“Wat mij verder zorgen baart in de wijk Wisselaar, is het vele buitenlandse drugstoerisme wat 

hier rondscheurt in de straten.” 

 

“In het laatste nieuws van de gemeente van voorjaar 2018, mocht ik als betrokkene vernemen 

dat het voormalig politiebureau een multifunctionele bestemming zou krijgen met daarin een 

gebedsruimte. Ook las ik dat er geen toestemming was voor aankoop van het openbaar groen 

naast het gebouw, voor extra parkeerruimte. Wie schetst mijn verbazing? Na terugkomst van 

mijn vakantie zag een bouwbord met tekening van een moskee staan op het openbaar groen!” 
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“Wat me wel raakt zijn de buurtinformatiebrieven van de gemeente Breda, die zijn 

onzorgvuldig. Ik lees een toon in die brieven dat de gemeente doorzet en niet echt luisterde, 

het is alleen politiek gewauwel. Ik denk dat de gemeente de moskee weg wil hebben uit het 

centrum en daarvoor (te) veel overheeft.” 

 

“Het voorgaande "overleg" met bewoners heeft meer het karakter gehad van een monoloog. 

Een zeer frustrerend traject waarvan de uitkomst klaarblijkelijk al vast stond.” 

 

“Het aanzicht van het groen tegenover mijn huis krijgt een totaal ander uitzicht, wat wel de 

reden was van de aankoop van dit huis. Geef een moskee de ruimte en doe dit aan de 

buitenrand of eventueel op een industrieterrein.” 

 

“De gemeente lijkt een dubbelrol te hebben. Ze schrijven het moskeebestuur te helpen tot het 

opzetten van de nieuwe aanvraag. Wat mij daarin stoort is dat de gemeente de wijk vergeet.” 

 

“We willen graag een mooie moskee krijgen. Er zijn heel veel mensen die graag er naar toe 

willen. En er worden leuke activiteiten georganiseerd, wat leuk is voor iedereen!” 

 

“Ook de laatste brief van de gemeente dat de rechter de bouw stil heeft gelegd is onzorgvuldig 

op het punt dat de gemeente graag meewerkt aan de nieuwe vergunning van de moskee. Dat 

kwam niet neutraal over.” 

 

“De moskee heeft sterke banden met de criminele overheid uit Turkije en dergelijke invloeden 

moeten wij hier niet hebben.” 

 

“Meer parkeergelegenheid. Parkeren op stoep verbieden (voornamelijk Vlaanderenstraat) en 

meer parkeervakken maken. Overige zaken: Slecht toezicht door gemeente/wijkagent, 

rondzwevend afval, slechte groenstrook onderhoud. Verloedering van tuinen.” 

 

“Wij als moslims willen dat de moskee blijft en vragen ons met respect te behandelen voor 

het accepteren van ons geloof, zoals het van belang is om ieders geloof te respecteren.” 

 

“Zonde dat het is stilgelegd. Dat kost veel mensen tijd en geld. Daarnaast is het volgens mij 

een goed recht dat de desbetreffende gemeenschap hun geloofsovertuiging uitvoert.” 

 

“Houdt de wijk Wisselaar groen en neutraal! Een neutraal uitziende woonomgeving, waarin 

veel mensen van diverse afkomst en geloven wonen, geeft een wijk meer rust dan er een 

geloofsgebouw neer te zetten en het groen weg te halen!” 

 

“Het nieuwe ontwerp mag niet groter zijn dan het huidige perceel van het oude politiebureau 

vind ik. Ik vind dat dat perceel groot genoeg is. Wordt het groter dan betekent dat meer 

overlast voor de omwonenden.” 

 

“Al met al vindt ik dat er best een moskee mag komen maar niet groter dan het perceel 

waarop het oude politie gebouw stond. Willen ze groter bouwen dan moeten ze opzoek naar 

een ander plek, kijk eens op industrieterreinen ofzo dan heeft een woonwijk er geen overlast 

van.” 
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“De wijk is zienderogen zwaar achteruit gegaan. O.a. groenvoorziening, niets voor de jeugd, 

hangjongeren in de speeltuin, slecht onderhoud van de wijk (buitenruimte), te veel 

allochtonen in de wijk en geen verjonging.” 

 

“De Wisselaar is overspoeld met alle nationaliteiten. De jongste generatie maakt het andere 

kinderen erg moeilijk in hun eigen buurt te spelen/leven. Dan wordt er geroepen: je hoort er 

niet bij, jij bent blank, geen moslima.” 

 

“Steeds meer trekken de allochtone bewoners zich van ons terug, plaatsen steeds meer luiken 

voor hun huizen, groeten niet meer en zo ontstaat er een gevoel van "op een dag explodeert de 

situatie in onze wijk". Het is daarom dat hier snel een einde aan moet komen.” 

 

“In allereerste mediaberichten is nooit gesproken over een moskee. Zelfs bij de open dag is 

ons bij een rondleiding door iemand van het bestuur gesproken over een gebedsruimte op de 

eerste etage.” 


