
Home | Weekmedia | Adverteren | Redactie | Bezorging | Kranten | Contact | |

Nieuws

Kort nieuws Amsterdam wk 38

Klimaat staat op het menu

Gegijzeld in het theater

Eindelijk minder stadsdelen? 

Museum over Noordse 
geschiedenis 

Blauwe zones in Oud-West 
komen er toch

Behandeling klachten kan 
beter 

Drama aan de Vijzelgracht 

Extra geld voor promotie van 
autovrije dag 

Museum over Noordse 
geschiedenis 

 

  Zoeken

Gemeente artikelen

De Baarsjes week 38

Oud West week 38

Zeeburg week 38

Zuideramstel week 38

Makkelijk

Film

Huizen

Openbaar vervoer

Weer

Zoeken

Nieuwsarchief

Milli Görüs haalt  gelijk
DE BAARSJES – Het Oosten bemoeit zich  niet langer met de koers van Milli 
Görüs. De overeenkomst die de bouwpartners van de W estermoskee sloten is 
nu slechts een ‘zakelijke deal’  
Dat laat Doede Jaarsma, woordvoerder van het Oosten weten. ,,Over integratie staat 
niks in onze overeenkomst. Dit is een zakelijke afspraak tussen zakelijke partners.”  
Tot nu toe hamerde Het Oosten telkens op een op integratie gerichte koers van Milli 
Görüs. De afgelopen weken nam bij de corporatie echter de vrees toe dat zowel die 
koers als de bouw van de Moskee op de helling stond; een ontwikkeling die voor Het 
Oosten een miljoenenstrop zou betekenen.  
Het Oosten spande donderdag een kort geding aan tegen Milli Görüs om de 
Turksreligieuze vereniging te dwingen zich aan eerder gemaakte afspraken te 
houden. Maar in het overleg tussen Milli Görüs en Het Oosten voorafgaand aan het 
kort geding, besloot de corporatie niet langer vast te houden aan haar plek in een 
raad van toezicht, die toeziet op de koers van de moskee en het streven naar 
integratie.  
Uit een geheim contract bleek enkele weken geleden dat de Westermoskee in 
handen zou komen van de conservatief geachte Duitse tak van Milli Görüs. Het 
Oosten en stadsdeel De Baarsjes voorzagen een conservatieve omslag van Milli 
Görüs Amsterdam.  
Ucler Dag, directeur van Manderen, de beleggingsmaatschappij van Milli Görüs, gaf 
aan geen moeite te hebben met Duitse bemoeienis: ,,Niemand heeft bewijzen dat de 
Duitsers radicaal zijn. Zolang die ontbreken hoeven wij niet onafhankelijk te zijn.” Dag 
wees verder elke inhoudelijke bemoeienis van Het Oosten af.  
Het Oosten zou zitting nemen in een raad van toezicht die de onafhankelijke en 
liberale koers van Milli Görüs zou controleren. Maar Ucler Dag weigerde dit en beriep 
zich op de scheiding tussen kerk en staat.  
Het Oosten zat met de zaak in zijn maag. Volgend op de ontwikkelingen eiste Frank 
Bijdendijk, directeur van Het Oosten voor de camera van At5 nog het vertrek van 
Fatih Ucler Dag.  
Toch waren er al aanwijzingen dat Het Oosten niet té krampachtig wilde vasthouden 
aan de integratieeis. Zo zei Doede Jaarsma twee weken geleden nog tegen deze 
krant: ,,Je kan niet verwachten dat Het Oosten zitting neemt in een raad van toezicht 
die Milli Görüs controleert.”  
In de plannen voor de Westermoskee bouwt Het Oosten 111 woningen en Manderen 
de moskee, een parkeergarage en bedrijfsruimtes.  
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