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Mededeling:

Dit memorandum als aanvulling op de reeds eerder verstrekte Raadsinformatiebrieven in het 
dossier TGO Boezem. 

Noodbevelen
Op 18 november 2021 lopen de noodbevelen af van de woningen Merelstraat 4 en De Boezem 31 
in Alblasserdam. De noodbevelen zijn eerder  genomen, zodat de woningen gesloten blijven en 
bewoning niet mogelijk is. Dit naar aanleiding van een aantal  geweldsincidenten en bedreigingen 
in augustus jl. die in relatie staan tot genoemde panden.

Veiligheidsbeeld
In de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester) is geadviseerd om de woningen 
gesloten te houden. Door politie en justitie is aangeven dat het opsporingsonderzoek loopt en er 
vorderingen worden gemaakt. In de afgelopen weken zijn er diverse aanhoudingen geweest. Maar 
het onderzoek is nog niet afgerond en de veiligheidssituatie is nog onveranderd. 

Doel
Het doel van de sluiting is, dat problemen in de openbare orde worden voorkomen als de woning 
niet bewoond is. De sluiting is belangrijk voor de veiligheid van bewoners én omwonenden van 
beide panden. 

Verlengen Noodbevelen
Op maandag 15 november 2021 is op basis van advies van de politie en het Openbaar Ministerie 
het besluit genomen om de noodbevelen voor de woningen Boezem 31 en Merelstraat 4 onder 
dezelfde voorwaarden te verlengen tot en met dinsdag 1 februari 2022.

Andere maatregelen 
In de driehoek is besloten om de andere maatregelen in Alblasserdam nog steeds in stand te 
houden. Dat betekent dat de camera's blijven staan en de politie verhoogde prioriteit geeft aan 
meldingen die betrekking hebben tot genoemde panden. 

Bewonersbijeenkomsten
Op vrijdag 5 november hebben er een tweetal bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden. Aldaar zijn 
bewoners van de Merelstraat  en Boezem  in gesprek gegaan met de burgemeester, 
vertegenwoordigers van de politie en een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Komende periode zullen maatschappelijke partners als Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en 
wijkteam MEE-Vivenz en Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) nauw betrokken blijven. 

Vervolg
Komende periode worden een aantal sporen uitgelopen. Enerzijds is dat de continuering van 
veiligheidsmaatregelen die passend zijn bij de situatie en het dreigingsbeeld. Anderzijds proberen 
we samen met bewoners in beide straten een situatie te creëren waarin aandacht is voor de impact 
van de dreiging en wordt hulp geboden daar waar nodig. Ook is er aandacht voor onderlinge 
verbondenheid. Hierin spelen het CJG en SWA een belangrijke rol. 
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