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Introductie 
Met deze nieuwsbrief informeren wij 

belanghebbenden en belangstellenden over de 

ontwikkelingen rondom de voormalige PWA-kazerne, 

waar El-Wahda een islamitisch centrum wil vestigen, 

de Ark een zml-school en de Gemiva-SVG Groep een 

kinderdagcentrum.  

 

Deze nieuwsbrief verspreiden we digitaal. Als de 

plannen doorgaan willen we vaker een nieuwsbrief 

verspreiden en kunt u zich abonneren op de digitale 

nieuwsbrief.  

 

De redactie: 

De Ark 

El-Wahda 

Gemiva-SVG Groep 

 

 

Informele bijeenkomsten 
In de afgelopen maanden kwamen El-Whada, De Ark 

en Gemiva-SVG Groep met wijkbewoners vier keer bij 

elkaar. Aanvankelijk was hierbij ook de groep Gouda 

Noord zoals het Hoort (GNZH) aanwezig. Zij zijn 

echter faliekant tegen de plannen en hebben na twee 

gesprekken besloten niet meer aan het overleg deel te 

nemen. De andere partijen willen wel met GNZH in 

gesprek blijven, maar dit hebben zij afgewezen. Zij 

willen de besluitvorming van de gemeenteraad 

afwachten. Wel is er een kleine groep onafhankelijke 

wijkbewoners bij de gesprekken gebleven. Deze 

overleggroep heeft constructief gewerkt aan het 

oplossen van de knelpunten.  

 

Na vier bijeenkomsten zijn de gemeenteraadsfracties 

op 23 juni bijgepraat in het Huis van de Stad. Er zijn 

drie thema’s besproken: overlast, schaalgrootte/

activiteiten en verkeer. In deze eerste nieuwsbrief een 

overzicht hiervan.  

  

 

Vervoer kinderen Gemiva-SVG Groep 
• 5 tot 6 taxibussen 

• 6 tot 8 personenauto’s van halende/brengende 

ouders 

• 2 tot 4 fietsen van halende /brengende ouders 

• Tijden halen/brengen: 8.30-9.00 uur en 14.30-15.00 

uur 

• 2x per jaar in de avond een ouderavond 

• 6x per jaar in de avond een overleg met ouderraad 

• 8 tot 10 fietsen van medewerkers 

• 4 tot 8 personenauto’s van medewerkers 

 

Leerlingenvervoer De Ark 

Maximaal      15 busjes 

Personenauto’s    max. 10 

Auto’s medewerkers  25 

Fietsen    max. 40 

Fietsen personeel   max. 35 

Tijden halen/brengen  08.15 – 09.00 uur 

                                           14.30 – 15.45 uur 

Schaalgrootte 
Islamitisch centrum 

Rond het islamitisch centrum zijn de uitgangspunten 

bijgesteld/vastgesteld:  

• Heeft geen regionale functie 

• Richt zich op de moslimgemeenschap in Gouda,      

waarvan een groot gedeelte ten noorden van het 

spoor woont 

• Maximaal 900 bezoekers (was 1500/1200) 

• Het islamitisch centrum wordt geen 

feestcentrum 

• Voldoende binnenruimtes om overlast buiten 

tegen te gaan 

• Eigen buitenruimte, bezoekers hoeven niet de 

wijk in 

• Tussenpersonen patrouilleren om overlast te 

voorkomen 

• Handhaving is mogelijk (h.h. reglement)  

• Deelnemen aan breed overlegplatform van de 

wijk 
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Vrouwencommissie 

• organiseert activiteiten op het gebied van 

onderwijs, educatie, voorlichting en 

cursussen in de diverse ruimtes van het islamitisch 

centrum 

 

Overige ruimtes (vergaderruimtes, keuken,  

• Het zijn faciliteiten, geen activiteiten 

• Alleen in gebruik tijdens activiteiten 

• Keuken alleen in gebruik bij islamitische 

feestdagen 

 

Ruimte De Ark en Gemiva-SVG Groep 

• voor onderwijs (De Ark) en dagbesteding  

        (Gemiva-SVG Groep) 

• komen uit op gezamenlijke speelruimte 

• ook zaterdagopvang (Gemiva-SVG Groep) 

 

Aantal leerlingen De Ark  

Speciaal onderwijs  45 leerlingen 

Voortgezet speciaal onderwijs 100 leerlingen 

 

Aantal kinderen Gemiva-SVG Groep 

50 kinderen per dag op schooldagen (ma/vr) 

 

Parkeren 

Op het terrein zijn nu voldoende parkeerplaatsen.  

Er komt een gebied voor kort parkeren en voor het 

afzetten van kinderen door ouders. Er kunnen 

afspraken gemaakt worden over het gebruik van de 

parkeerruimte door buurtbewoners. Zie het schema 

hieronder. 

 

Reguliere gebedsmomenten 

1e gebedsmoment  03.30 uur* 15-20 bezoekers 

2e gebedsmoment  13.30 uur* 100-150 bezoekers** 

3e gebedsmoment  17.00 uur*  75 bezoekers 

4e gebedsmoment  22.00 uur*  75 bezoekers 

5e gebedsmoment  23.30 uur*  20 bezoekers 

 

* = door de stand van de zon zijn lichte 

tijdsafwijkingen mogelijk 

** = op vrijdag 200-500 bezoekers  

 

Islamitische feestdagen 

• 5 keer per jaar  maximale capaciteit  

         (Suikerfeest, Offerfeest, Ramadan) 

 

Overige bijeenkomsten mannen  

• Sluiten aan op gebedsmomenten om extra 

verkeer te vermijden 

• Dit voorkomt wachttijden en het zich op straat 

ophouden van wachtende bezoekers 

 

Dodenwassing 

• Geen rouwstoet, alleen de auto met de 

overledene 

• Na het wassen wordt de overledene intern 

overgebracht naar de gebedsruimte 

 

Imamruimte 

• Alleen in gebruik door de imam om zich voor te 

bereiden op het gebed 

 

Opvangruimte voor kinderen 

• Geen reguliere kinderopvang 

• Alleen kinderopvang tijdens activiteiten  
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