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P E R S B E R I C H T  
Alblasserdam, 10 mei 2022  

 

Evenementen aangepast in rouwend Alblasserdam  

 

Op dinsdag 10 mei start de opbouw van de kermis in Alblasserdam. Op zaterdag 14 mei is de 

truckersoptocht. Deze evenementen gaan, vanwege de vreselijke gebeurtenissen van vrijdag 6 

mei, aangepast door. 

 

Omkijken naar elkaar 

Op 6 mei zijn in Alblasserdam vier mensen om het leven gekomen en raakten twee mensen zwaar 

gewond. ,,De onvoorstelbaarheid van deze situatie in ons dorp voert de boventoon. Er is een enorme 

betrokkenheid bij de mensen die het aangaat. Wat je ziet in het dorp is dat er op verschillende manieren 

met de situatie wordt omgegaan. Sommigen kennen mensen die direct betrokken waren bij het incident. 

Voor anderen gaat het leven door, en dat is ook goed. Er is altijd weer een dag erna, hoe triest en 

onbeschrijfelijk de dag van vrijdag ook was'', zegt burgemeester Paans. De burgemeester roept op om 

naar elkaar om te kijken en elkaar een luisterend oor te bieden. 

 

Aangepast programma voor evenementen 

De burgemeester heeft een zorgvuldige afweging gemaakt over de geplande evenementen in deze 

rouwfase. Daarbij nam hij in gedachten dat rouwverwerking een proces is dat ieder mens anders beleeft. 

De verenigingen en instellingen bepalen zelf of zij hun activiteiten door willen laten gaan. In 

samenspraak met de organisatoren van de kermis en de truckerstocht is besloten om hun programma 

aan te passen. Zo wordt de kermis stilgelegd rondom de uitvaarten en zal de truckerstocht niet 

claxonneren in Alblasserdam.  

 

Rouwstand  

Op initiatief vanuit de samenleving worden op vrijdag 13 mei de molens in rouwstand gezet en hangen in 

Alblasserdam vele vlaggen halfstok. Om deze reden start de kermis dit jaar op vrijdag 13 mei om 18:00 

uur met gedempt geluidsniveau.  

 

 

 

Noot voor de redactie: 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Larissa Schouwstra, 

(078-770 6123 / 06-43294940 ), team Communicatie gemeente Alblasserdam.  
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