
   

  

 Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

 

Schriftelijke vragen  
 

R 

 
 
 
 
 

1 

Jaar 2017 

Volgnummer * in te vullen door de raadsgriffie 

Datum indiening  

 

Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het raadslid Mbarki (PvdA) inzake de veiligheid van Amsterdamse 

Moskeeën n.a.v. de dreigbrief die binnen is gekomen bij een Haagse Moskee en de recente 

aanval op moskeebezoekers in London waarbij een bezoekers is overleden en meerdere 

mensen gewond zijn geraakt   

 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Op maandag 26 juni heeft de Haagse as-Soennah moskee via facebook naar buiten 
gebracht dat de Moskee een brief gekregen waarin wordt gedreigd met een aanslag met 
een vrachtauto op moskeegangers. De afzender van de brief stuurde ook een 
speelgoedvrachtwagentje mee met het dreigement.
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Volgens de voorzitter van deze Moskee krijgen moskeeën geregeld dreigbrieven maar 
wordt dat meestal niet naar buiten gebracht. "Dat zorgt onnodig voor onrust en zou 
mensen op ideeën kunnen brengen." Deze keer deed het moskeebestuur dat wel. "Wij 
zijn diep geschokt en ontdaan om juist in de vastenmaand ramadan, waarin het in en om 
de moskeeën erg druk is, dit dreigement te ontvangen." 
 
Eerder reed op 19 juni j.l. reed  in Londen een bestelbus in op bezoekers van een 
Moskee. Een man is daarbij omgekomen en elf mensen zijn gewond geraakt, van wie er 
negen naar een ziekenhuis zijn gebracht. Burgemeester Khan sprak daarbij van "een 
vreselijke terroristische aanslag, gericht op onschuldige mensen". 
 
De site republiek allochtonie
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 publiceert sinds sinds maart 2010 een lijst met 

(gewelds)incidenten gericht tegen moskeeën. De lijst is samengesteld op grond van 
mediaberichten en eerdere blogs op Republiek Allochtonië, Frontaal Naakt (t/m 2009) 
en de database van Rechtspraak.nl. Deze lijst vertoont de laatste tijd een opmerkelijk 
snelle groei van het aantal incidenten.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen, waarbij het wat betreft de fractie van de PvdA altijd gaat 
om een aanval en dreiging op al onze gedeelde waarden van tolerantie, vrijheid en 
respect baart de fractie van de PvdA zorgen.  
 

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer op grond van artikel 45 van het 

Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 

 

1. Is het college bekend met het bericht dat een Moskee in Den Haag is bedreigd middels 

een dreigbrief, waarbij is aangegeven dat de Moskee aangevallen gaat worden een 

                                                   
1 http://nos.nl/artikel/2180067-haagse-as-soennah-moskee-bedreigd-met-
aanslag.html  
2 http://www.republiekallochtonie.nl/update-van-lijst-met-
geweldsincidenten-gericht-tegen-moskeeen-juni-2017  

http://www.republiekallochtonie.nl/tag/incidenten
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/kristallnacht-2.html
http://www.rechtspraak.nl/
http://nos.nl/artikel/2180067-haagse-as-soennah-moskee-bedreigd-met-aanslag.html
http://nos.nl/artikel/2180067-haagse-as-soennah-moskee-bedreigd-met-aanslag.html
http://www.republiekallochtonie.nl/update-van-lijst-met-geweldsincidenten-gericht-tegen-moskeeen-juni-2017
http://www.republiekallochtonie.nl/update-van-lijst-met-geweldsincidenten-gericht-tegen-moskeeen-juni-2017
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vrachtwagen? Wat is de reactie van het college als het gaat om deze bedreigingen en 

aanvallen richting een specifiek deel van de bevolking?   

 

2. Heeft het college soortgelijke signalen ook via andere kanalen dan de media ontvangen 
(bijv. rechtstreeks via Moskeeën) en hoe zorgelijk is de situatie volgens het college? 

 

3. Heeft het college naar aanleiding van dit dreigement en dreigementen in het verleden 

richting moskeeën een eigen veiligheidsanalyse gemaakt m.b.t. tot risico’s voor 

Amsterdamse Moskeeën? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Heeft het college contact gehad met de Amsterdamse Moskeeën naar aanleiding van 

deze recente gebeurtennissen? Zo nee, waarom niet? 

 

5. Is het college het met de fractie van de PvdA eens dat indien daar aanleiding voor zou 

zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen moeten worden rondom Moskeeën 

door de overheid om de veiligheid van moskeebezoekers te kunnen garanderen? 

 

6. Heeft het college contact gehad met de landelijke overheid als het gaat om het 

beveiligen van Moskeeën en andere islamitische instellingen n.a.v. de recente 

gebeurtenissen in London en Den Haag? Zo nee, waarom niet? 

 

Het lid van de gemeenteraad,  

 

Sofyan Mbarki (PvdA) 


