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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
U ontvangt deze raadsinformatiebrief in verband met het aflopen van de noodbevelen die thans 
van kracht zijn op de twee woningen in respectievelijk de Merelstraat en De Boezem.  
 
In de komende dagen zal ik de bewoners van de Merelstraat en De Boezem informeren over het 
besluit dat ik heb genomen om de sluiting van de twee woningen op te heffen. Dat betekent dat ik 
de twee noodbevelen per 2 februari 2022 niet zal verlengen.  
 
Woningsluitingen. 
Sinds enkele maanden zijn er twee huizen in Alblasserdam gesloten door middel van een 
noodbevel. In de afgelopen dagen heeft de driehoek, burgemeester, Openbaar Ministerie en 
Politie, overleg gehad over het strafrechtelijk onderzoek en de veiligheidsmaatregelen. En is 
gesproken over het al dan niet verlengen van het noodbevel na 1 februari 2022. Ik heb daarop 
besloten dat zowel in de Merelstraat als in De Boezem het noodbevel niet verlengd wordt. 
  
Uit de bestuurlijke rapportages van het Openbaar Ministerie en de politie blijkt dat er geen titel is 
om vast te houden aan het noodbevel. Het is een stevig instrument dat de eigenaars verbiedt om 
hun eigen huis te bewonen. We passen dat toe op het moment dat er acute en ernstige dreiging is 
voor verstoring van de openbare orde. De vorige keren vonden we dat hier voldoende reden voor 
was. Het strafrechtelijk onderzoek was in volle gang en het dreigingsbeeld bleef onveranderd 
"ernstig". Inmiddels is de situatie veranderd.  
 
Het strafrechtelijk onderzoek zit in een afrondende fase. Uit het advies van het Openbaar Ministerie 
en politie zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen en blijkt ook geen specifieke dreiging. Er zijn 
diverse aanhoudingen geweest; het grootste deel van deze mensen zit nog vast. Allen moeten nog 
voorkomen. Uiteraard ben ik blij met de aanhoudingen. Dat geeft zeker een waarschuwing aan de 
criminelen die achter de bedreigingen zitten. Tegelijk geeft het een ongemakkelijk gevoel dat we 
nog steeds niet precies weten waarom de bedreigingen nodig waren. Op dit moment wordt het 
strafrechtelijk onderzoek afgebouwd naar een regulier onderzoeksproces. En er blijft uiteraard 
contact met de andere politieregio's waar ook strafrechtelijke onderzoeken lopen.  
 
Als er geen concrete aanleiding is om de woningen gesloten te houden dan moet ik de sluiting eraf 
halen. En dit is het moment om dat te doen. We hebben hierover met buurtbewoners contact 
gehad. Daar komen de volgende vragen terug : waarom is dit nu gebeurd en kunnen er weer 
nieuwe bedreigingen komen. Zijn we er nu vanaf ? 
Heel erg herkenbaar uiteraard. Op dit moment is er geen specifieke dreiging en is er dus voor mij 
geen directe aanleiding noch een juridische titel om de panden gesloten te houden. In het 
algemeen geven het Openbaar Ministerie en de politie aan, dat er wel een dreiging is op de 
panden en dat die lang kan aanhouden. Maar specifiek is deze dreiging niet. Met andere woorden : 
de panden zouden nog wel langere tijd de aandacht van bepaalde criminelen kunnen hebben, 
maar specifieke aanleiding voor een bedreiging is er nu niet. Daarmee is de acute en ernstige 
dreiging voor de beide panden nu niet aanwezig.  
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Veiligheidsmaatregelen en nadere afspraken 
De veiligheidsmaatregelen in Alblasserdam blijven voorlopig nog aanwezig. In verschillende 
stappen, zullen de maatregelen afgeschaald worden. Een deel van de fysieke maatregelen wordt 
deze dagen weggehaald. Over de verdere afschaling communiceren we niet. Dat doen we bewust 
niet. Voorlopig gaat dus alleen de sluiting van de woningen af en blijven andere 
veiligheidsmaatregelen van kracht! Voor alle bewoners blijft het advies dat er met politie gebeld 
kan worden in geval van verdachte situaties.  
 
In de Merelstraat zal te zijner tijd een afsluitende bijeenkomst zijn. De Merelstraat heeft al voor de 
zomer van 2021 de status van een Lief&Leed-straat van de stichting welzijn Alblasserdam. We 
willen te zijner tijd graag aansluiten bij een activiteit in het kader van de Lief-en Leedstraat.  
In februari zal er nog een bewonersbijeenkomst zijn voor bewoners van De Boezem om te 
bespreken hoe het met de bewoners gaat en of er aandachtspunten zijn voor de nabije toekomst.  
 
De woning in de Merelstraat is al enige maanden leeg. De bewoners komen ook niet terug. Deze 
woning zal ter verkoop worden aangeboden.  
 
De woning aan De Boezem moet worden opgeknapt. In overleg met de eigenaresse zullen we 
bekijken hoe het proces van werkzaamheden en haar terugkeer naar de woning kan worden 
doorlopen. We begeleiden haar en de buurtbewoners bij dit proces.  
We realiseren ons dat er veel is gebeurd en dat gebeurtenissen veel impact hebben gehad. We 
werken nauw samen met het CJG, de SWA en vanuit bevolkingszorg worden er afspraken 
gemaakt met Maatschappelijke Ondersteuning over de vervolgstappen die worden genomen. We 
verwachten dat de aandacht en begeleiding nog de komende tijd nodig zal zijn. Uiteraard geldt 
hetzelfde voor de samenwerking met de politie. Ook zij houden te allen tijde vinger aan de pols in 
beide buurten.  
 
Ik verwacht dat er de komende tijd nog media-aandacht zal zijn. Bewoners hebben aangegeven 
dat niet prettig te vinden. We proberen hier aandacht voor te vragen bij de media voor zover dat 
voor ons mogelijk is. Het is aan de bewoners zelf of ze wel of niet met media in gesprek willen.  
 
Bestuurlijke en ambtelijke structuur  
Voor deze casus is een werkbare structuur ingericht bestaande uit een driehoek, TMO (Team 
Maatschappelijke Onrust) bij Alblasserdam en onder leiding van burgemeester, een multi-overleg 
dat bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten, Openbaar Ministerie en politie en 
een communicatiedriehoek, bestaande uit communicatieadviseurs en woordvoerders van diverse 
gemeenten, Openbaar Ministerie Rotterdam en politiewoordvoerders uit diverse regio's. Alle 
overlegvormen zullen we in de komende maanden afbouwen, zodat de werkzaamheden van alle 
overlegvormen nog voor de zomer kunnen worden overgedragen aan betrokken afdelingen en 
opgenomen worden in het reguliere werk. De driehoek komt weer bij elkaar als dat noodzakelijk is. 
Ik denk dat dit het moment is om met de overdracht te beginnen. Ik zie dit proces met vertrouwen 
tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet,    
 
de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
J.G.A. Paans 
 
 


