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Breda, 23 augustus 2016 
 
Betreft: Vragen ex. art. 40 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Toenemende spanningen in Turkse gemeenschap 
 
Geacht college, 
 
Op vrijdag 15 juli jongstleden vond in Turkije een mislukte staatsgreep plaats. De 
Turkse regering houdt geestelijk leider Fethullah Gülen en zijn volgers hiervoor 
verantwoordelijk. Sinds die tijd lopen de spanningen op. Ook ver buiten Turkije 
waaronder in Nederland, hebben de ontwikkelingen invloed op de Turkse 
gemeenschap. Zo is de Turks-Nederlandse Stichting Prisma in Breda al meer dan 
eens doelwit geweest van intimidatie. Vermoedelijk omdat enkele vrijwilligers van de 
stichting aanhanger zijn van Gülen. (1) 
 
Omdat binnenkort de scholen weer beginnen, komen veel Bredase Turken weer 
terug van vakantie uit hun land van herkomst. Sommigen van hen hebben de 
mislukte staatsgreep zelfs van dichtbij meegemaakt. Dit kan tot een verdere toename 
van spanningen leiden binnen de Turkse gemeenschap. SP Breda is van mening dat 
we mogelijke incidenten moeten voorkomen en met elkaar in gesprek moeten blijven. 
In Breda is geen ruimte voor uitsluiting, intimidatie of bedreiging vanwege wat iemand 
gelooft of wie iemand aanhangt. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met de oplopende spanningen in de Turkse gemeenschap in 
Breda? 

2. Wat heeft u tot op heden gedaan om die spanningen weg te nemen en 
incidenten te voorkomen? 

3. Bent u in gesprek met scholen waar veel kinderen van Turkse komaf op zitten 
over mogelijke spanningen aan het begin van het schooljaar? 

4. Worden er op en rond die scholen ook maatregelen genomen om de start van 
het nieuwe schooljaar goed te laten verlopen?  

5. Hebben u al signalen bereikt dat ook in Breda kinderen door hun ouders 
worden overgeplaatst naar een andere school zoals in Rotterdam? 

6. Bent u bereid met Turkse organisaties waaronder Stichting Prisma en de 
Turkse moskee, om tafel te gaan om spanningen bespreekbaar te maken? 

7. Bent u gelet op de start van het nieuwe schooljaar, bereid deze vragen zo snel 
mogelijk te beantwoorden? 

 
  



Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Maes      Rachied Benabbou 
Fractievoorzitter SP Breda    Commissielid SP Breda 
   
 

1) Zie bericht Omroep Brabant, “Geïntimideerd, buitengesloten en uitgescholden: 
weer Turken bedreigd”, d.d. 22 augustus 2016 

 
 
 
 
 

 


