
 

 
Assalamoe alaikoum beste moskeebezoeker,  
 
Voor een geruime tijd is er sprake van parkeerdrukte op piekmomenten(vrijdagmiddaggebed, 
ramadan en islamitische feestdagen). Als gevolg van deze drukte zijn er diverse soorten overlast 
ontstaan bij de omwonenden en stromen de klachten ieder jaar weer binnen. De klachten 
variëren van geluidsoverlast tot aan verkeerd parkeren. 
 
Als moskee nemen wij deze klachten zeer serieus, omdat de Islam uiteraard ook voorschrijft 
goed te zijn voor de buren. Wij zijn derhalve genoodzaakt om het parkeerbeleid op te schroeven 
en aan te scherpen. Om overlast te voorkomen is ervoor gekozen om beleid uit te voeren door 
middel van parkeervrijwilligers tijdens de piekdiensten. Deze parkeervrijwilligers spreken de 
bezoekers aan op hun parkeergedrag, zoals bij het dubbel- en foutparkeren. Het bestuur roept 
zijn bezoekers op om naar deze vrijwilligers te luisteren, zodat wij samen de parkeeroverlast 
kunnen verminderen.  
 
Tevens roept het bestuur zijn bezoekers op om de auto thuis te laten en zo veel mogelijk 
te voet of de fiets te komen. Carpoolen behoort ook tot een middel om de parkeerdrukte 
te verminderen. Er zijn slechts een beperkte aantal parkeerplaatsen beschikbaar en 
daarom is het essentieel dat wij zoveel mogelijk zonder auto naar de moskee komen.  
 
De gemeente Dordrecht heeft een helpende hand uitgereikt door extra parkeerruimte 
beschikbaar te stellen op de Laan van London om de parkeerdrukte te verminderen. (zie 
volgende pagina voor plattegrond naar de parkeerplaats) Desondanks komen wij nog een 
aanzienlijk aantal parkeerplaatsen tekort en het is nog geen oplossing om de overlast te 
verhelpen.  
 
Belangrijke mededeling!! Het bestuur verzoekt u vriendelijk doch dringend om goed met de 
parkeerplaatsen om te gaan. De extra vrijgestelde parkeerplaatsen dienen als proef vanuit de 
gemeente. Op het moment dat er veel troep op de parkeerplaatsen word achterlaten, kan de 
gemeente beslissen om de parkeerruimte niet meer beschikbaar te stellen. 
 
Wij hopen vriendelijk op jullie medewerking en in shaa Allaah zorgen wij er samen voor dat er 
dit jaar geen overlast zal ontstaan voor onze nabije buren. 
 
Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Boodschapper van Allah vrede zij met hem heeft gezegd: 
“Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in 
Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En 
wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen.”   

(Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim) 
 

Walaikoum salamwarahmatoela, 
 
Het bestuur van de Islamitische Vereniging Al-Fath Dordrecht 
 



 

Plattegrond naar de nieuwe parkeerplaats 


