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Betreft: FELK/11009 Parkeren Ramadan 

Geacht College, 

Ieder jaar vieren de mensen, die het Islamitische geloof belijden, de heilige maand Ramadan. 
Tijdens deze heilige maand brengen veel moslims in de avond, na het verbreken van het 
vasten, hun tijd biddend door in de moskee. 
Veel moslims gaan met hun auto richting het centrum, waar de moskee is gesitueerd, om deel 
te nemen aan de gebeden. In het centrum worden auto's vaak zo dicht mogelijk bij de moskee 
geparkeerd. Om de omliggende straten van de moskee te ontlasten, zou het college kunnen 
organiseren dat gedurende de maand Ramadan het parkeerterrein gelegen aan het Pastoor 
Joorenplein in de uren tussen 21:00 uur en 06:00 uur vrij toegankelijk wordt door de 
slagbomen open te laten staan, zodat mensen vrij in en uit kunnen rijden. 

Onze fractie zou het dan ook van harte toejuichen indien uw college deze buurtbewoners en 
de bezoekers van de moskee hierin tegemoet wilt komen. 

Auto's die na 06:00 uur op de parkeerplaats staan en vóór aanvang van het betaald parkeren 
nog steeds niet verwijderd zijn, zullen dan ook gewoon moeten betalen voor de tijd die zij 
gebruikt hebben. Mochten zij dan niet of niet meer in het bezit zijn van een geldig 
parkeerkaartje, dan zullen zij gewoon moeten handelen als ieder ander die zijn kaartje is 
kwijtgeraakt met alle daarbij komende kosten. 

In de hoop dat u in staat zult zijn om dit zo spoedig mogelijk in de praktijk ten uitvoer te 
brengen, zodat in ieder geval nog een gedeelte van de maand Ramadan (start 01 augustus, 
eind 30 augustus) van deze mogelijkheid gebruik gemaakt kan worden. 

Uw reactie afwachtend, 
hoogachtend, 
namens de BSD-fractie 

F. El-Khassim 
BSD Fractie 


