
 

 

 

 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 119 
7120 AC Aalten 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
ISN Fatih moskee 
Bodendijk 12 
7121 GK Aalten  
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 
 
Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Eyüp Sultanmoskee 
Sophialaan 36 
7311 PD Apeldoorn 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 
 
Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
ISN Türkiyem Camii 
Maaslaan 7 
6826 AC Arnhem 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 
 
Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 

Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 63 
3770 AB Barneveld 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Uli Camii Moskee 
Parmentierstraat 3 
3772 MS Barneveld 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 
 
Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 

Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Culemborg 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 136 
4100 AC Culemborg 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Imam-i-Azam moskee 
Rietveldseweg 4/6 
4105 LG Culemborg 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9110 
6994 ZJ De Steeg 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Selimiye moskee 
Enkweg 30a 
6951 BV Dieren 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 100 
6980 AC Doesburg 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Anadolu moskee 
Oranjesingel 20 
6981 GZ Doesburg 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doetinchem 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9020 
7000 HA Doetinchem 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Merkez moskee  
ds. Van Dijkweg 11 
7001 CS Doetinchem  
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 1 
6650 AA Druten 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Stichting Groene Moskee 
Langstuk 6 
6651 HZ Druten 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9022 
6710 HK Ede 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Turkse Grote Moskee 
Frankeneng 2 
6717 AG Ede 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brummen 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 5 
6970 AA Brummen 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Aya Sofya moskee 
Coldenhovenseweg 11 
6961 EA Eerbeek 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 600 
8160 AP Epe 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente meerdere Islamitische organisaties aanwezig zijn, die 
verbonden zijn met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisaties: 
 
HZ Ömer Camii   Sultan Ahmet Camii moskee  
Oenerweg 18   Woestijnweg 96 
8161 PM Epe   8172 CT Vaassen 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Hebben deze boven genoemde instellingen in het verleden subsidie van de gemeente 
ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden hebben zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer hebben zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie hebben zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harderwijk 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 149 
3840 AC Harderwijk 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Mehmet Akif Ersoy moskee 
Anne Frankweg 5 
3842 GV Harderwijk 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 17 
7240 AA Lochem 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Selimiye moskee 
Mauritsweg 20a 
7242 AR Lochem 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijkerk 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 1000 
3860 BA Nijkerk 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Yunus Emre moskee 
Jan Steenhof 29 
3962 MC Nijkerk 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 9105 
6500 HG Nijmegen 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
HDV Eyup Sultan 
Vondelstraat 11 
6512 BB Nijmegen 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente meerdere Islamitische organisaties aanwezig zijn, die 
verbonden zijn met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisaties: 
 
Mimar Sinan Moskee   Suleymaniye moskee 
Vulcaanstraat 1-A    F.B. Deurvorststraat 51 
7061 AW Terborg    7071 BG Ulft 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Hebben deze boven genoemde instellingen in het verleden subsidie van de gemeente 
ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden hebben zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer hebben zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie hebben zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tiel 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 6325 
4000 HH Tiel 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Ahmet Yesevi moskee 
Koornmarkt 20 
4001 KW Tiel 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 101 
7100 AC Winterswijk 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Mescidi Aksa moskee 
Morsestraat 32 
7101 JA Winterswijk 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen 
t.a.v. de voorzitter 
Postbus 41 
7200 AA Zutphen 
 
Arnhem, 28 augustus 2013 
 
Betreft : Wob-verzoek 
 
De fractie van de Partij Voor de Vrijheid in Gelderland brengt op dit moment de omvang van de Islam 
en de (indirecte) gevolgen daarvan binnen de gemeenten in de provincie Gelderland, in kaart. Het 
doel daarvan is beleid te ontwikkelen om de Islamisering van de provincie Gelderland tegen te gaan 
dan wel in te perken. 
Er is geconstateerd dat er binnen uw gemeente een Islamitische organisatie aanwezig is, die 
verbonden is met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
Dit betreft de volgende organisatie: 
 
Barbaros moskee 
David Evekinkstraat 6 
7201 BT Zutphen 
 
In dat kader verzoeken wij u, dit op grond van artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur, ons de 
volgende informatie te verschaffen: 
 

 Heeft deze boven genoemde instelling in het verleden subsidie van de gemeente ontvangen? 

 Zo ja, op welke gronden heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, wanneer heeft zij subsidie ontvangen? 

 Zo ja, hoeveel subsidie heeft zij ontvangen? 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
 
Mevrouw M.H.M. Faber – van de Klashorst 
namens de PVV Gelderland 
 
Correspondentie adres: 
Postbus 16 
3870 CA Hoevelaken 
 
 
 
 
 
 
 


