Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

JAARVERSLAG 2009 - 2010
ACTIVITEITEN BESTUUR
Lopende het verenigingsjaar werden de tweemaandelijkse Wijkschouwen gelopen. In december en
juli was er overleg samen met wijkagent en wijkbeheerder. In november heeft het jaarlijkse
wijkschouwoverleg plaatsgevonden.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2009-2010 opgesteld en
legt dit voor aan de
leden in de Algemene Ledenvergadering.
Meer over deze activiteiten heeft u kunnen lezen in
onze Nieuwsbrieven van het afgelopen verenigingsjaar.
Samen met de Buurtpreventievereniging Brave Hendrik,
het Comité Overlast De Koperen Kraan en De Boemel is
het nieuwe horecabeleid met de gemeente Bussum en de
politie het horecaconvenant ondertekent.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld.
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het herbenoemen van de 2e penningmeester.
Ook wordt voorgesteld de leden van de kascontrolecommissie te (her)benoemen.
LEDENTAL
Het ledental bedroeg op 1 juli 2009 118 leden.
Het ledental steeg iets, maar is daarna weer gedaald.
Op 1 juli 2010 telden wij 117 leden.
BPV CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Op 2 juli 2009 werd op het gemeentehuis het nieuwe horecaconvenant ondertekend. Dit convenant
regelt afspraken tussen gemeente, politie en horecaondernemers en is mee ondertekend door
Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het Comité Overlast De Koperen Kraan en De Boemel.
Ondertussen is er meer toezicht op straat
tegen horecaoverlast en worden er drastischer
maatregelen genomen tegen horecaondernemingen en horecabezoekers, die de regels
overtreden. De taken en werkgebieden van
toezichthouders zijn uitgewerkt in het
horecaconvenant. De eerste indruk is, dat de
zaken bij horecagelegenheden rustiger
verlopen.
Het convenant is in februari, april en juni
geëvalueerd, waarbij diverse knelpunten zijn
besproken.
Ondertekening horecaconvenant op 2 juli 2009

Festiviteiten in het centrum
Eind augustus 2009 werd, als opvolger van Bussum cultureel, het belevingsfestival gehouden.
Daarover werd vooraf geen overleg met onze BPV gepleegd. Wij hebben dat vanwege de grote
impact voor bewoners en parkeermogelijkheden betreurt.
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Vanwege de opnieuw overmatige geluidshinder en ongelukkige afsluiting van Brinklaan en
Landstraat hebben wij aangedrongen op evaluatie van dit evenement.

HORECA AANGELEGENHEDEN
Vanwege de voortdurende nachtelijke overlast en vandalisme rondom
Veerplein en Wilhelminaplantsoen heeft ons bestuur regelmatig overleg
met de Gemeente. Toezicht op straat is in elk geval geïntensiveerd.
Dat meer toezicht werkt, is wel gebleken.
Vanwege de gezamenlijke belangen nemen we samen met de
Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het Comité Overlast De
Koperen Kraan en De Boemel deel aan de evaluaties van het
horecaconvenant.
Sinds de extra inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren, de
zogenaamde BOA’s, vanaf medio 1 juni 2009. is het qua overlast
aanzienlijk rustiger geworden!
Belangrijk blijft toch dat omwonenden meldingen van overlast,
vernielingen, etc. blijven aangeven bij de Politie!
Omwonenden kunnen ook meldingsformulieren invullen om dit met de meldingen bij de Politie te
kunnen vergelijken. In elk geval blijven vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging in
overleg met Gemeente en Politie.
VERKEER AANGELEGENHEDEN
Pinautomaat SNS-bank aan de Landstraat
Gevaarlijke situaties rondom de pinautomaat van de SNS-bank was één van de punten op onze
ledenvergadering oktober 2009. Kort daarna bleek, dat de bank een verplaatsing van de automaat
heeft aangevraagd. De Gemeente heeft samen met de bank en onze Buurtpreventievereniging
grondig gekeken naar andere oplossingen.
Helaas blijkt die er op de locatie waar de bank gevestigd is niet te zijn.
De pinautomaat wordt dichter naar de onderdoorgang verplaatst.
Momenteel zijn er echter geen activiteiten om de Pin automaat te verplaatsen. Mogelijk komt er
toch nog een betere oplossing.
VEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE BUSSUM
De Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) heeft op
de ledenvergadering van 26 oktober jl. een bijdrage
geleverd. Ook hebben we met de BOV overleg
gevoerd.
Wij achten dit overleg van groot belang, omdat de
veiligheid van winkeliers en onze leden en onze
leefomgeving daarmee verbetert kan worden.
Wij behartigen uw belangen dus zo breed mogelijk en
laten het nodige van zich ons horen.
Over onze activiteiten leest u in deze nieuwsbrief
meer.

Overleg met de BOV bij Versa

FESTIVITEITEN IN HET CENTRUM
Jaarwisseling
De feestdagen zijn altijd wat onrustig door vandalisme en schreeuwers. De jaarwisseling is
gelukkig redelijk rustig verlopen.
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Koninginnedag
Koninginnedag is goed verlopen. Wel waren er meerdere klachten over
wildpassen, te harde muziek en te weinig of te kleine afvalbakken.
Bussum Cultureel
Dit evenement trof in 2009 gelukkig prachtig weer, maar heeft helaas wederom tot overlast voor
omwonenden geleid.
Er werden veel klachten van bewoners over geluidsoverlast ontvangen. Geconstateerd werd dat
wederom de wettelijke geluidsnorm werd overschreden, waardoor bewoners aan het
Wilhelminaplantsoen de ramen en deuren moesten sluiten bij het overweldigende prachtige weer
op die dag. ‘s Middags was het zo’n kakofonie van geluiden, dat bewoners ook mét gesloten ramen
en deuren binnenshuis geen radio of televisie konden verstaan. Dit is al jaren een reële klacht van
de omwonenden en de Buurtpreventievereniging is van mening dat het nu toch wel eens tijd wordt
dat de Gemeente dergelijke geluidsoverlast gaat verbieden.
De Buurtpreventievereniging heeft er bij de gemeente wederom op aangedrongen vooraf overleg
te voeren met de Buurtpreventievereniging over het programma van Bussum Cultureel.
Noot: Helaas is er vooraf aan het Belevingsfestival in 2010 opnieuw niet met onze
Buurtpreventievereniging overlegd. De gang van zaken daarbij geeft voldoende redenen er een
zwaar punt van overleg van te maken.
NIEUWBOUW IN HET CENTRUM
Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino
Wij participeren namens de Verkeersraad
Bussum in de overleggroep om deze plannen
volgen. We laten daarbij de stem van onze
leden laten doorklinken om knelpunten en
oplossingen aan te dragen.
Door bezwaren over de sloop van enkele oude
panden worden de plan heroverwogen.
Ontwikkelingen Veldweg
Ook hier participeren wij namens de
Verkeersraad om deze plannen te volgen.
De verkeersraad heeft aangedrongen het
uitrijdende verkeer uit de nieuwe parkeergarage niet via de Veldweg en de Brinklaan naar de rotonde op de Kerkstraat te laten rijden. Laden
en lossen op de Veldweg en de Brinklaan zou voor teveel blokkades zorgen. Ook zou dit uitrijdende
verkeer voor extra overlast zorgen in dit winkelwoongebied. Dit verzoek is gehonoreerd!
Door de recessie heeft de voorgenomen bouw flinke vertraging opgelopen.
WIJKSCHOUWEN
Er zijn tweemaandelijkse Wijkschouwen
gelopen met Wijkbeheer van de Gemeente en
de Wijkagent. Mede onder toeziend oog van
Wethouder Boekhoff zijn diverse opmerkingen
over bestrating en groenvoorziening
vastgelegd.
Op 26 november 2009 heeft het jaarlijkse
Wijkschouwoverleg plaats gevonden.
Daarbij werd waardering uitgesproken over de
verbeteringen en is over en weer informatie
uitgewisseld over problemen die binnen onze
wijk spelen, waarbij vooral de rol van
Buurtcoördinatoren van essentieel belang is.
Aan bod zijn gekomen wangedrag van
weggebruikers, drugsgebruik, opbouw
weekmarkt, Mc Donalds en Smugglers
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Bij de wijkschouwen hebben we herhaaldelijk onze verontrusting uitgesproken over de huidige
opstelling van marktkramen en geparkeerde auto’s van marktkooplui, waardoor de routes voor
hulpdiensten (brandweer, ambulance) slecht of niet bruikbaar zijn.
De gemeente is bezig of de markt anders ingedeeld moet worden. We hopen dat e.e.a zal leiden
tot opheffen van de negatieve randverschijnselen.
WEBSITE
Dankzij Theodoor Terpstra, één van onze leden met
deskundigheid ten aanzien van het opbouwen van een
website, hebben we sinds april 2008 een mooie website
waarop alle informatie over onze Buurtpreventievereniging
te vinden is.

JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum overlegt jaarlijks in juli, september en
december met het algemeen bestuur. In juli en december schuiven de Wijkagent en Wijkbeheer
van de Gemeente daarbij aan.
Het Dagelijks Bestuur overlegt daarnaast eenmaal per drie maanden.
Jaarlijks in oktober legt het bestuur rekening en verantwoording af
aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. Daarbij worden ook
de bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie (her)benoemd.
Natuurlijk blijft het Bestuur met wijkbeheer en wijkagent
tweemaandelijkse wijkschouwen lopen en wordt deelgenomen aan
het jaarlijkse wijkschouwoverleg.
Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te
houden, wordt de Nieuwsbrief driemaal per jaar (in februari, juni en
september) verspreid.
De website kan daarnaast voor actuele zaken worden geraadpleegd.
Het Bestuur continueert het gevraagd en ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente en
Politie en het zo nodig aankaarten van knelpunten en/of overlastsituaties
BUSSUM, oktober 2010
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