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Aangepast hondenbeleid van kracht

Ik maakte laatst een misstap op de trap.
Stuiterend ging ik naar beneden, om enigszins
onelegant op de onderste tree te landen. Alles
deed zeer en ik heb de rest van de middag
besteed aan overeind komen. Iedereen in huis
vond het een goed idee om ‘iemand te bellen’.
Maar, echt niet hè. Het zou mij natuurlijk niet
gebeuren dat ik nú in deze tijd een beroep
ging doen op de zorg.
Uiteindelijk bleek gelukkig mijn trots nog het
meest gekrenkt en was het met een paar
dagen wat rustiger aan doen en veel spierpijn snel verholpen. Maar ik ging wel even bij
mezelf te rade. Was dit nu zorgmijding (zoals
iedereen die om mij heen stond het noemde),
of een bewijs dat ik misschien in andere gevallen te snel ‘iemand’ zou hebben gebeld (ik was
er immers zonder zorg overheen gekomen).
Weerbaarder
En dat is precies wat er nu aan de hand is in
de breedte van de zorg. We zien over de hele
linie minder vraag naar zorg. We zien mensen
afspraken afzeggen of uitstellen. Dat kan het
effect hebben dat mensen erachter komen dat
ze misschien minder zorg nodig hadden dan
ze aanvankelijk dachten, wat natuurlijk heel
mooi kan zijn. We zien gezinnen die het heel
spannend vonden met de kinderen thuis al die
weken het toch maar effe zelf doen, bijvoorbeeld. We zien ook mensen die met een paar
tips en wat handvatten weer verder kunnen.
Soms blijken we weerbaarder dan we dachten.
Zorg mijden
Maar het kan ook zijn dat mensen zorg die ze
echt nodig hebben gaan mijden. We zien het
bij de huisartsenzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening, de jeugdhulp, bij alle facetten
van zorg en ondersteuning. Mensen die te
bang zijn om in deze tijd de stap te nemen
naar zorg. Mensen die de hulp afbellen omdat
ze tot een kwetsbare groep horen. Mensen die
te lang rond blijven lopen met een kwaal omdat ze overal horen dat er zo’n grote druk op
de zorg is. Mensen die minder goed in beeld
zijn bij de verschillende instellingen in ons
dorp omdat bijeenkomsten niet doorgaan.

Postadres:

10 juni 2020

Alles is open
Terwijl: Alles is open. Misschien niet als vanouds met wachtkamers waar je kunt kletsen,
koﬃemomenten en cursussen en oploopjes
rondom thema’s. Maar het consultatiebureau
doet alle afspraken voor jonge kinderen en
geeft gewoon vaccinaties. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) heeft gewoon contact
met gezinnen en kinderen die tegen problemen aanlopen en medewerkers gaan zelfs
gewoon langs als dat nodig is. De huisartsen
zijn echt niet alleen met het coronavirus bezig.
Schuldhulpmaatje en de Stichting Welzijn
Alblasserdam (SWA) zijn gewoon bereikbaar
voor vragen rondom ﬁnanciën en bij de laatste zijn ze heel hard bezig om te kijken hoe ze
isolatie en eenzaamheid bij ouderen in deze
tijd het hoofd kunnen bieden. De thuiszorg
en wijkverpleging rijden gewoon hun rondes
door het dorp. Vanuit de WMO is nog steeds
de huishoudelijke ondersteuning inzetbaar.
Trek aan de bel
We zijn dus open en alle partijen hierboven
genoemd vinden het belangrijk dat er aan de
bel wordt getrokken als het echt nodig is. Blijf
niet zitten met problemen, ga niet wachten
als er echt iets is, bel de huisarts als dat nodig
is, vertrouw erop dat de mensen die in zorg,
welzijn en jeugdhulp werken zich heel goed
voorbereiden en alle voorzorgsmaatregelen
zullen nemen.

Om overlast van honden(poep) te beperken
en de regels voor hondenbezitters zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de gemeente
het beleid aangepast. Er zijn regels voor het
uitlaten van honden en opruimen van hondenpoep binnen de bebouwde kom, in parken
en in het buitengebied.
Binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom lopen honden aan
de lijn, behalve in aangewezen losloopgebieden. Hondenpoep opruimen moet altijd, ook
in de losloopgebieden. Sommige gebieden zoals speeltuinen en skateparken zijn verboden
voor honden, ook als ze zijn aangelijnd.
In de parken
In de parken binnen de gemeente gelden
dezelfde regels als in de bebouwde kom. Er is
een aanlijnplicht en een opruimplicht. Alleen
in de aangewezen gebieden mogen honden
los lopen. Een uitzondering is het Lammetjeswiel waar in een deel een tijdelijk hondenverbod geldt van 1 mei tot 1 oktober. Het strand,
de ligweiden en het gebied met speeltoestellen zijn dan verboden voor honden. In deze
periode mogen honden alleen kort aange-

lijnd op het pad lopen. Van 1 oktober tot 1
mei is het gebied weer losloopgebied met
opruimplicht. De informatieborden bij het
Lammetjeswiel worden op korte termijn nog
aangepast.
In het buitengebied
In het buitengebied mogen honden loslopen,
mits dit veilig is voor u, de hond en anderen.
Opruimen hoeft niet, maar is wel prettig voor
uw dorpsgenoten.

Regels simpeler gemaakt
Beleid houden we regelmatig tegen het licht.
De reden hiervoor was in dit geval onduidelijkheid over verschillende soorten losloopgebieden en een verouderde kaart met hondenuitlaatgebieden. We hebben het beleid simpeler
gemaakt en kleine aanpassingen gedaan. Voor
hondenbezitters en andere belangstellenden
was er in december een informatieavond
over de aanpassingen. Inmiddels is het beleid
vastgesteld en is er een zogenoemd aanwijzingsbesluit genomen. Meer informatie en de
actuele kaart met losloopgebieden vindt u op
www.alblasserdam.nl.

Besef ook dat dit voor iedereen, maar zeker
voor mensen in kwetsbare groepen, mensen die in sectoren werken die het moeilijk
hebben, mensen die ineens geen werk meer
hebben, een onzekere tijd is. Het versoepelen
van de maatregelen
betekent niet dat het
virus weg is en we weten allemaal dat een
nieuwe golf tot de mogelijkheden behoort.
Over die onzekerheid
kunt u ook in gesprek.
Met familie, vrienden,
bekenden, maar als u
Dorien Zandvliet
er echt niet uit komt,
wethouder
bel dan ‘iemand’.
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Bezoekadres: Cortgene 2,
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Telefoon:
14078 (vijfcijferig)
Website:
www.alblasserdam.nl
Volg ons ook op social media
@gemAlblasserdam
gem.Alblasserdam
gemAlblasserdam

Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeentewinkel (Burgerzaken) zijn:
Maandag:
14.00-19.30 uur
Dinsdag:
09.00-12.00 uur
Woensdag:
14.00-19.30 uur
Donderdag:
09.00-12.00 uur
Vrijdag:
09.00-12.00 uur

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031
Ondernemersloket
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

Meldlijn
Via het Meldpunt Openbare Ruimte op
onze website kunt u snel, digitaal, een
melding doen of een vraag stellen over
gebreken of ongemakken in de openbare
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een kapot
speeltoestel, een gat in de bestrating of
dode bomen.

CJG
088-1237007
Zorgloket
Maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur
078-7706190

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal loket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht.
U vindt er niet alleen informatie; via de
website kunt u ook veel producten en
diensten online aanvragen en betalen.
Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van
de Stichting Welzijn Alblasserdam.
Op de website www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl leest u meer over de activiteiten
en ondersteuningsmogelijkheden die de

stichting u kan bieden.
tel. 078 – 20 21 220
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen
09.00 – 17.00 uur
Colofon
Het Gemeentenieuws is een uitgave van
de gemeente Alblasserdam. Berichten
voor deze pagina kunt u uiterlijk de vrijdag
voorafgaand aan de verschijningsdatum
aanleveren bij de samenstellers.
Mail uw berichten naar
communicatie@alblasserdam.nl.
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Beste Alblasserdammers,
We kunnen weer buiten sporten, kinderen
gaan weer naar school, we reizen weer
met het openbaar vervoer, kerken, horeca,
musea en bioscopen gaan weer open en
noem maar op. Dat hebben we met elkaar
'verdiend', daar waren we samen verantwoordelijk voor. Laten we dit vooral zo
houden! Het coronavirus is er nog en een
vaccin nog niet.

dag 10 juni de Nationale Buitenspeeldag door
te laten gaan. Om kinderen en jongeren ook
komende zomer zonder evenementen iets
te bieden, werken verschillende partijen aan
het 'Zomerpaspoort Alblasserdam'. Er is een
oproep gedaan aan de verenigingen en stichtingen om na te denken over leuke activiteiten. Informatie volgt via de website en social
media van het ABC-team.

Houd afstand
Daarom herhalen we elke keer weer 'Houd
afstand'. Dat doen we niet voor niets. Niemand wil toch dat ziekenhuizen weer vol
raken vanwege coronabesmettingen en we als
gevolg daarvan weer terug moeten naar een
intelligente of zelfs nog steviger: een algehele
'lockdown'? Terwijl ik deze brief aan u schrijf,
lees ik op mijn telefoon het bericht dat er
landelijk 209 nieuwe coronabesmettingen zijn.
Dit komt aan het licht doordat meer mensen
zich laten testen. Waaruit maar weer blijkt
dat het opvolgen van de (hygiëne)regels erg
belangrijk is en blijft!

Balkongym
Een doorslaand succes is het Balkon-gymmen.
De deelnemers zijn zo enthousiast over dit
mooie initiatief van de SWA, het ABC-team
en KDO dat het balkongym ook in de zomermaanden (t/m 26 augustus) doorgaat. Behalve
als het te heet is of als het regent. Informatie
vindt u op de website van de SWA: www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl of het ABC-team:
www.abcalblasserdam.nl.

Houd het schoon
In mijn vorige brief heb ik de oproep gedaan
om onze natuur: het groen en het water
schoon achter te laten na een aangenaam
verblijf. Dit verzoek is blijkbaar niet bij
iedereen aangekomen. Het gebied langs het
water bij de Kortlandse Kade wordt door
sommigen beschouwd als een openbare
vuilnisbak gezien de enorme berg vuil die daar
is achtergelaten na het Pinksterweekeinde:
plastic, blikjes, drinkpakken en papier. Ik word
er verdrietig van als ik dit zie. Neem je eigen
rommel mee naar huis of gooi het in een
vuilnisbak. Als we daar weer naartoe gaan op
een mooie dag willen we toch niet in glas of
op een blikje trappen?! En denk ook aan de
dieren. Die eten van het plastic en kunnen ziek
worden of doodgaan. Daarom mensen: houd
het schoon! Ook hiervoor zijn we met elkaar
verantwoordelijk. En neem een voorbeeld aan
de buurtbewoners die de rommel, die niet
van hun was, met elkaar opruimden. Chapeau
voor deze mensen!
Sport en spel
Het college is trots op de sportverenigingen in
het dorp. Bijna alle sportaanbieders, ook de
binnensportverenigingen, hebben hun activiteiten buiten weer voortgezet. Het is goed om
te zien dat clubs samenwerken, creatief zijn
met oplossingen en erg goed omgaan met de
richtlijnen om mensen actief te houden!

Basisscholen helemaal open
Nu de basisscholen weer helemaal open mogen betekent dit dat kinderen hun vriendjes
en vriendinnetjes weer zien en met hen kunnen spelen. Voor de ouders en verzorgers is
het best omschakelen. Van kinderen de hele
dag thuis naar een situatie met meer regelmaat die weer wat lijkt op de dagen voor de
coronaperiode. Ook is voorzichtig aangekondigd dat we weer op vakantie kunnen vanaf 15
juni. Dat is goed nieuws. Maar ook hiervoor
gelden reisadviezen en maatregelen. Kijk voor
meer informatie op: nederlandwereldwijd.nl.
Goede richting
Zo zien we dat we echt wel op de goede weg
zijn. We zijn er nog niet, maar stapje voor
stapje krijgen we steeds meer vrijheden terug.
Dat hebben we aan onszelf te danken. Laten
we dit ook volhouden en zo met elkaar toewerken naar die samenleving die we zo graag
weer willen zijn: coronavrij en met zo min mogelijk beperkingen van onze vrijheid! Daarom
houden we ons aan de maatregelen, zoals
het grote merendeel van u dat al doet: we
houden afstand,
vermijden drukke
plekken (en keren
om) en behandelen elkaar én
de natuur met
respect!
Hartelijke groet,

Uw burgemeester
Jaap Paans

Buitenspeeldag en Zomerpaspoort
Daarnaast trekken het ABC team en Jeugdpunt
samen op om binnen de richtlijnen op woens-

VERHUISBERICHT
Op dit moment is de bibliotheek
gesloten en zijn we druk bezig met de
verhuizing naar De Rederij. Vanaf vrijdag
12 juni zien we jullie graag in het nieuwe
pand (Cortgene 2)!
OPENINGSTIJDEN VANAF 12 JUNI:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
13.00 – 16.00 uur
gesloten
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 13.00 uur
gesloten

Blijf op de hoogte via debibliotheekaanzet.nl/verhuizing-alblasserdam

Vergunningen & Bekendmakingen

Bekendmaking hondenbeleid en
bijbehorend aanwijzingsbesluit
Het college heeft op 18 maart 2020 het hondenbeleid vastgesteld en op 12 mei 2020 het
hierbij behorende aanwijzingsbesluit. In het
beleid en het aanwijzingsbesluit zijn gebieden
aangewezen waar honden los mogen lopen,

waar een opruimplicht voor hondenpoep geldt
en waar honden niet mogen komen. U vindt
beide stukken met de bijbehorende plattegrond op www.overheid.nl en op onze website
www.alblasserdam.nl.

Vergunningen & Bekendmakingen
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning vergunning te verlenen voor de volgende
activiteit:
Activiteit:
Brandveilig gebruik
Voor: 		het brandveilig gebruiken
van een nieuw Integraal
Kindcentrum De Twijn
Locatie: 		
Parallelweg 2
Inzage
De ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde
stukken liggen van 4 juni 2020 tot 16 juli 2020 ter
inzage. De stukken kunnen worden ingezien na
telefonische afspraak, tel. 078 - 770 3975
Zienswijzen
Vanaf de dag van de terinzagelegging kan een
ieder gedurende 6 weken schriftelijke of
mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Alblasserdam,
namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.
Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen
waartegen belanghebbenden beroep kunnen
instellen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam maken bekend dat zij
de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een dakkapel
Locatie: 		Adriaan van Ostadelaan 36
Datum besluit:
26-05-2020
Activiteit:
Bouw
Voor: 		het plaatsen van een blokhut
Locatie: 		
Kortland 59a
Datum besluit:
27-05-2020
Activiteit: 	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het verhogen van de kap
op de aanbouw
Locatie:		
Prinses Marijkestraat 26
Datum besluit:
27-05-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen
binnen zes weken na de dag van verzenddatum van deze besluiten. Het bezwaarschrift

moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester
en wethouders van Alblasserdam. Indiening
van een bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na
indiening van een bezwaarschrift bestaat de
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan
te vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Ingediende aanvragen om een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Activiteit:	Bouw, Handelen in strijd
met regels RO
Voor: 		het tijdelijke uitbreiding van
het terras met pontons
Locatie: 		
Dam 65
Datum ontvangst: 28-05-2020
Activiteit:
Bouw, Roerende zaken
Voor: 		het neerzetten van perkgoed
in bakken onder de pui van
de supermarkt
Locatie: 		
Sportlaan 1
Datum ontvangst: 25-05-2020
Activiteit: 	Handelen in strijd met
regels RO
Voor: 		het verzoek om wijziging
gebruik van het bestemmingsplan
Locatie: 		
Nieuwland Parc
Datum ontvangst: 26-05-2020
Activiteit:
Inrit/Uitweg
Voor: 		het vergroten van de bestaande uitrit
Locatie: 		
Lindelaan 8
Datum ontvangst: 25-05-2020
Activiteit:
Kap
Voor: 		het vellen of te doen vellen
van een houtopstand
Locatie: 		
Vinkenpolderweg 30
Datum ontvangst: 27-05-2020
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op
dit moment geen bezwaar of beroep worden
ingediend. Dat kan pas nadat het college over
deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing wordt
eveneens bekend gemaakt in deze krant.
Vergunningen en Meldingen, 10 juni 2020

Vergunningen & Bekendmakingen

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
verkeersbesluiten hebben genomen:
•	Verkeersbesluit opheffen woonerf en instellen 30 km/uur-zone De Wervel

•	Verkeersbesluit onverplicht fietspad
Ganzerik en Zwanebloem
Dit verkeersbesluit is conform de wet gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl

Gemeentenieuws

Basisregistratie personen (BRP)

27 mei 2020

Besluit tot ambtshalve uitschrijving als ingezetene uit de basisregistratie
personen (art. 2.22 wet BRP)
Burgemeester en wethouders van Alblasserdam hebben besloten de adresgegevens te wijzigen
van:
naam

geboortedatum

datum uitschrijving

Geerdsema, PV

04-04-1983

13-11-2019

Tan, A

07-05-1988

17-04-2020

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?
.

Blijf thuis.

Het laatst in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen adres is niet meer juist.
Een nieuwe verblijfplaats is bij de gemeente niet bekend.
De gemeente heeft na onderzoek de volgende adresgegevens opgenomen:
: onbekend
Adres
Woonplaats
: onbekend
Land
: onbekend

Laat je testen.
vanaf 1 juni

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan een bezwaarschrift
naar het college van burgemeester en wethouders. Dit doet u binnen zes weken na de dag van
deze bekendmaking.
Schriftelijk bezwaar
Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2,
2950 AA Alblasserdam.
Uw bezwaarschrift is alleen geldig als u de volgende gegevens vermeldt:
uw naam en adres; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
(bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie); de reden waarom u bezwaar maakt; het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent; de datum en uw handtekening.

STAP 1

STAP 2

1 juni

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

14.00 – 19.30 uur
09.00 – 12.00 uur
14.00 – 19.30 uur
09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur
gesloten
gesloten

Vanwege het coronavirus werken wij uitsluitend op afspraak!
Voor meer informatie, kijk op www.alblasserdam.nl
of bel 14 078.

Was vaak je
handen.

STAP 3

STAP 4

1 juli

1 september

Sport- en
verenigingskantines

Contactberoepen

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants/cafés
(max. 30 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Culturele
instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Casino’s

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal
18+

Sekswerkers
en coffeeshops

STAP 5
Datum
onbekend:

Evenementen

Sportscholen
Discotheken

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

VERHUISD
De gemeentewinkel is verhuisd.
Wij staan voor u klaar in De Rederij
aan Cortgene 2.

Vermijd drukte.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

De registratie als inwoner van Nederland is hiermee beëindigd.
De gemeente heeft deze wijziging doorgegeven aan allerlei instellingen zoals:
belastingdienst, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.
Deze wijziging heeft gevolgen voor voorzieningen zoals:
toeslagen, uitkeringen, zorgverzekering, AOW en pensioen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Raads- en commissievergaderingen

Commissievergaderingen dinsdag 16 juni
De commissie Grondgebied en de commissie
Samenleving en Bestuur vergaderen (digitaal)
op dinsdag 16 juni vanaf 19.30 uur. De vergaderingen kunt u live volgen via het Raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente
Alblasserdam. Hier vindt u ook de agenda en

de stukken. Wilt u inspreken bij de commissie?
Meld dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
voor dinsdag 16 juni 16.00 uur, bij griﬃer@
alblasserdam.nl , dan ontvangt u nadere informatie over het gebruik van Microsoft Teams.

