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Kan jij dit (laten) uitzoeken ?

Dank,

Jan

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Dries Wim <Wim. Dries@eenk.be<mailto:Wim.Dries@senk.be>>
Datum: 5 augustus 2018 om 16:29:19 CEST

Onderwerp: FW: verkoop gebouw Winterslag door Syntra Limburg aan Communauté Musulmane de Belgique

Geachte Ministers,
Beste Koen en Jan,

Syntra Limburg stuurde me onderstaande mail. Zij verkopen hun huidige gebouwen in Genk (Winterslag) omdat ze
verhuizen naar de T2 Campus op het Thor Park in Genk. Momenteel hebben ze een bod onwangen van de vzw
Communauté Musulmane de Belgique. Wat ik van Syntra Limburg begrijp is dat zij daar o.a. een islamschool wensen
uit te bouwen. Syntra ovenareegt om ín te gaan op hun bod.

Deze organisatie heeft hierover met het stadsbestuur geen contact gehad, ik kan dus niet inschatten wat hun
plannen aldaar zijn.
lk vermoed dat zij de koepelvzw zijn van de verschillende lokale vzw's in België/Vlaanderen onder de naam BIF
(Belgische lslamitische Federatie) die ook een verenigingslokaal hebben in Genk. Als ik me niet vergis zijn ze gelinkt
aan MilliGörüs.

lk krijg volgende vraag van Syntra Limburg : "Heb jij indicaties dat deze organisatie - vzw Communauté Musulmane
de Belgique - niet ter goeder trouw zou zijn?"

Aangezien ik deze vzw niet ken, kan ik daarop geen antwoord geven. Zij hebben hun zetel in Schaarbeek.
(ook als Stad Genk beschikken we niet over info over deze vzw)

Vandaar richt ik mij tot jullie (of tot jullie diensten).
Kunnen jullie op deze vraag antwoorden ?



Misschien best dat d¡t dan rechtsreeks aan Syntra Limburg
Muyters.

lllebeurd of via hun voogdijminister

Alvast bedankt om na te gaan of jullie (diensten) kunnen antwoorden op hun vraag

Mv&
¡ l ';l

Wim Dries

Burgemeester Stad Genk

lnfo vereniging :

VZW COMMUNAUTE MUSULMANE DE BELGIQUE
Kesselsstraat 28, 1030 Schaarbeek
Ondernemingsnummer 0480,256.20S

Van

Verzonden: 2 augustus 2018 12:14
Aan: Dries Wim
Ondenuerp: verkoop gebouw Winterslag

Beste Wim,

we hebben uíteindelijk slechts I bod binnen gekregen op onze site in winterslag. Het bod benadert min of meer
onze vraagprijs, dus dat zou geen struikelblok mogen zijn.
Het bod is er gekomen via lmmo Lantmeeters maar iov communauté Musulmane de Belgique

We overuregen toch erg om op hun bod in te gaan
Heb jij indicaties dat deze organisatie niet ter goeder trouw zou zijn?

Met vriendelíjke groeten
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