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Onderwerp: Start bouw islamitisch cultureel centrum Olof Palmelaan 

 
Beste bewoner, 
 
De bouw van het islamitisch cultureel centrum aan de Olof Palmelaan gaat starten. De 
gemeente heeft de grond inmiddels bouwrijp gemaakt en overgedragen aan Stichting 
Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) voor het bouwen van een islamitisch cultureel 
centrum. De aannemer van ICZ, Masjid Bouw Groep zal starten met de 
bouwplaatsinrichting rond 1 december van dit jaar. De oplevering van het gebouw staat 
gepland in 2024. In deze brief leest u de planning van de eerste werkzaamheden en waar 
u terecht kunt voor vragen. 
 
Wat gaat er gebeuren? 
De bouw start met heiwerkzaamheden in de week van 5 december 2022. Het heien duurt 
ongeveer 6 dagen en vindt plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Na de 
heiwerkzaamheden zal het werk pas na het winterreces, medio januari 2023 worden 
hervat. Masjid Bouw doet zijn best om tijdens de bouwwerkzaamheden de overlast voor 
de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen over de 
werkzaamheden? Neem dan contact op met deze aannemer via info@masjidbouw.nl.  

 
Meer informatie 
In het vervolg zal Masjid Bouw Groep u informeren over het verloop van de 
bouwwerkzaamheden. Voor aanvang van de heiwerkzaamheden zullen zij u een brief 
sturen met meer informatie over aankomende werkzaamheden. Nadere informatie over 
deze aannemer vindt u op de website www.masjidbouw.nl.  
Voor meer informatie over het islamitisch cultureel centrum kunt u terecht op de website 
www.zoetermeer.nl/moskee en/of www.stichtingicz.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
 
Mw. M. van den Broek  
Hoofd Projectenbureau 
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