Veel gestelde vragen over de peiling rond de azan
Waarom wil de moskee een dagelijkse azan houden?
De oproep is niet bedoeld om meer mensen naar de moskee te ‘roepen’. Het is een geluid dat met
name bij oudere moskeebezoekers een gevoel van nostalgie oproept, zij vinden het een prettig geluid.
Het moskeebestuur heeft tijdens de informatieavond op 13 november uitgelegd wat het doel is van de
dagelijkse azan.
Waarom houdt de gemeente een peiling?
De Centrum Moskee staat in Voorstad Centrum, met veel bewoners en enkele bedrijven er omheen.
De gemeente wil graag dat buren in een buurt goed met elkaar in gesprek blijven en ondersteunt
hierbij. Wethouder Marco Swart is betrokken als wijkwethouder van Wijk 2.
Ik heb geen bezwaar tegen de dagelijkse azan, maar wel een antwoordkaart gekregen. Wat
moet ik doen?
U hoeft niets te doen en de antwoordkaart niet terug te sturen.
Ik heb geen antwoordkaart gekregen, maar ik woon wel dicht bij de moskee. Waarom heb ik
geen kaart gekregen?
De gemeente heeft niet naar de afstanden gekeken, maar naar het geluid van de azan. Op basis van
de uitkomsten van de geluidsmeting heeft de gemeente bepaald wie de peiling ontvangt.
Waarom staat er een nummer op mijn antwoordkaart?
Elke antwoordkaart die de gemeente heeft verspreid, heeft een uniek nummer. Deze nummers zijn
bekend bij de notaris. Zo controleert de notaris of de antwoordkaarten origineel zijn. Zonder nummer is
de kaart niet geldig.
Wanneer mag de Centrum Moskee de dagelijkse azan houden?
Als minder dan de helft van huishoudens die de peiling hebben ontvangen, de kaart terugstuurt, kan
de Centrum Moskee de dagelijkse azan houden.
Hoe weet ik of het geluid van de azan op den duur niet veel harder gaat?
Als de Centrum Moskee de dagelijkse azan mag houden, plaatst het bestuur een geluidsbegrenzer
om het volume technisch te waarborgen. Als omwonenden het idee hebben dat het geluid toch te hard
gaat, kan de gemeente dit controleren.
Is de peiling anoniem?
Ja, de peiling is anoniem, omdat niet te herleiden is welke huishoudens de kaart teruggestuurd
hebben.
De peiling is op adresniveau. De gemeente weet dus wel op welke adressen de peiling is verspreid.
De gemeente weet welke nummers er verspreid zijn en weet ook op welke adressen. De ontvanger
stuurt de kaart echter terug naar de notaris, die de geldigheid van de nummers checkt en de
gemeente laat weten hoeveel geldige kaarten er teruggestuurd zijn. Zo is de privacy gewaarborgd. De
adressen van huishoudens die de peiling hebben ontvangen worden ter bescherming van de privacy
niet vrijgeven.
Voor wanneer moet ik de antwoordkaart terugsturen?
U kunt de antwoordkaart uiterlijk 28 februari terugsturen.
Wanneer is bekend of de Centrum Moskee de dagelijkse azan mag doen?
De notaris laat de gemeente weten hoeveel geldige kaarten er ingestuurd zijn. De gemeente maakt de
uitkomst op 8 maart bekend.
Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?
Als u na het lezen van deze antwoorden nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente
Deventer via telefoonnummer 14 0570.

