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z Het is weer even geleden dat we jullie hebben bijgepraat 
over de vorderingen van de realisatie van het Islamitisch 
Centrum aan de Antwerpseweg 1. In deze update willen 
we door middel van het beantwoorden van onderstaande 
drie vragen jullie van het laatste nieuws voorzien:

WAT IS ER 
GEDAAN SINDS DE 
LAATSTE UPDATE?

HOE STAAT HET 
MET DE 

PLANNING?

WAT GAAT ER DE 
KOMENDE TIJD 

GEBEUREN?
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

De fundering van de twee kleine hoeken aan de linkerkant 
van het gebouw en de vijf gaten bij de parkeergarage is 

inmiddels afgerond. Daarvoor zijn de bekisting en wapening 
als eerste gedaan. Deze constructie is vervolgens 

goedgekeurd door het ODMH. Daarna zijn deze twee 
hoeken en vijf gaten gestort met beton. 

Fundering en betonvloeren
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Foto’s fundering 2 
hoeken en 5 

gaten bij 
parkeergarage
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Aan de binnenkant zijn alle plafondplaten inmiddels 
verwijderd. Hiermee is de sloop aan de binnenkant voor 

circa 70% gereed.

Sloop binnenkant
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Foto’s sloop 
binnenkant
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Het ontwerp van de staalconstructie is inmiddels 
concept gereed. Op basis van dit ontwerp hebben we 
50 ton staal nodig voor het Islamitisch Centrum. De 
komende week ontvangen we verschillende offertes 

voor staal, dan kiezen wij voor een definitieve 
leverancier.

Concept ontwerp staalconstructie
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Foto’s ontwerp 

staalconstructie
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Concept ontwerp voor de gevelbekleding aan de 
buitenkant is ook gereed.

Concept ontwerp gevelbekleding buitenkant



zFoto’s ontwerp 
gevelbekleding
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Naast de gevelbekleding zijn er ook 8000 bakstenen 
besteld voor de buitenkant van het gebouw.

Bakstenen
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Foto bestelde 

bakstenen
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Met onze vrijwilligers is er een begin gemaakt aan het 
opruimen van het bouwterrein om deze netjes en 

ordentelijk achter te laten na de laatste 
werkzaamheden.

Bouwterrein
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Wat is er gedaan sinds de laatste update?

Om de omgeving en andere belanghebbenden een 
indruk te geven wat er precies gaat komen op 

Antwerpseweg 1, is er een bouwprojectbord ontworpen. 
Er zijn inmiddels 2 borden besteld die binnenkort op het 
terrein geplaatst zullen worden. Eentje aan de voorkant 

en eentje aan de achterkant.

Bouwprojectbord



z

Ontwerp bouwprojectbord
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Hoe staat het met de planning?

Helaas hebben we onze initiële planning moeten loslaten. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de drukte bij de 

aannemers en onderaannemers. Daarnaast ondervinden 
we veel vertraging bij de levering van bouwmaterialen. Op 

basis van de recente ontwikkelingen hebben we een 
aangepaste planning opgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Planning
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Nieuwe 
planning

Fase 1: nieuwe gevel met 
uitbreidingen, wind- en 
waterdicht: gereed 
december 2019

Fase 2: binnen 
werkzaamheden begane 
grond en 1e verdieping: 
gereed april 2020

Fase 3: tweede en derde 
verdieping: gereed oktober 
2020
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Toelichting op planning

We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe planning 
haalbaar is. Om meer grip op het project en de planning 
te krijgen, zullen we nu met een vaste hoofdaannemer 

werken.

Vaste hoofdaannemer
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Wat gaat er de 
komende tijd 
gebeuren?

De komende periode zullen er een aantal grote elementen 
van Fase 1 uit de planning voor de bouw van het Islamitisch 
Centrum in gang worden gezet. Deze gaan gepaard met 
hoge kosten. Het betreft de volgende zaken:

- Bestelling staal voor de staalconstructie

- Houtskeletbouw (constructie van het gebouw, skelet)

- Trappen inclusief bordes

- Entree

- Aluminium en houten kozijnen

- Qibla/atrium ramen

- Metselwerk

- Dak

- Aanbesteden en gunning bouwkundige aannemer

- Ontwerp staal en gevelbeplating definitief gereed
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Financieel

Wij zullen deze week, in shaa Allaah, met een financiële 
onderbouwing komen over de voortgang van het 

project. Wij laten dan zien wat er reeds is uitgegeven, 
wat wij de komende periode aan kosten verwachten en 

hoe wij er in het algemeen financieel voorstaan.

Financiële onderbouwing
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Einde 
statusupdate


