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JAARVERSLAG 2015 – 2016   
 
 

ACTIVITEITEN BESTUUR  
  

Het bestuur van de BPV had zich in het verenigingsjaar  
2014-2015 beraden over haar activiteiten  
De vergelijking van onze activiteiten met andere BPV’s in 
Bussum geeft grote verschillen aan. 
De doelstelling van de reguliere BPV’s is voornamelijk gericht 

op een veilige, leefbare en gezonde woonomgeving. Daarvoor 
is samenwerking met gemeente, politie en wijkbeheer nodig.  

De buurtpreventievereniging signaleert en rapporteert 
verdachte omstandigheden binnen het woongebied van de 
vereniging. 
BPV Centrum gaat veel verder, omdat er zoveel andere 

aspecten spelen die de leefomgeving en het woongenot 
beïnvloeden.  
Het centrum heeft immers ook te maken met veel  
verkeer- en parkeerproblematiek, winkels, nieuwbouw en horeca. 
 
In 2015 heeft het bestuur geconcludeerd dat de structuur van BPV Centrum Bussum om 
verandering vraagt, waarbij gedacht wordt aan het meer betrekken van de Bussumse Onderne-

mersvereniging (BOV), het opnieuw bepalen van het woongebied van BPV/BOV en het betrekken 
van de voorzitters van de Verenigingen van Eigenaren van appartementencomplexen in het  
centrum van Bussum. 
De notitie met stappenplan als begin om buurtpreventievereniging Centrum Bussum in een breder 

en actiever perspectief te manoeuvreren, is door de voorgenomen fusie van de gemeente Bussum 
met Naarden en Muiden in een impasse geraakt.  
Omdat ook de gemeente een coördinerende en ondersteunende rol op zich zal moeten nemen om 

de onderlinge betrokkenheid van de BPV’s aangaande bepaalde thema’s, die niet wijkgebonden 
zijn, te organiseren. (Bijvoorbeeld het thema diefstal/veiligheid/criminaliteit etc.) 
Het bestuur wil hier verder in overleg met de gemeente en de wijkagent mee aan de slag. 

Nu de gemeenten gefuseerd zijn en alle medewerkers en het bestuur op hun nieuwe plek zitten, 

wordt de tijd rijp om dit traject weer op te pakken. 

 

De algemene ledenraadpleging voor de jaarstukken werd voorbereid.  

Het bestuur heeft de jaarrekening 2015-2016 opgesteld en voorgelegd aan de leden. 
 

De wijkschouwen in dit verenigingsjaar 

stonden opnieuw in het teken van 

achteruitgang van de onderhoudsstaat van 

straten, voetpaden, fietspaden en 

groenvoorziening. Toch blijkt het 

onderhoudsniveau te voldoen aan het door 

de gemeenteraad vastgestelde 

beeldkwaliteitsplan. 

Ook overlast van fietsen en wild-parkeren 

van (vracht)auto’s bij de markt, Xenos en 

het fitnesscentrum aan de Landstraat 

vroegen de nodige aandacht. 

Bij de laatste wijkschouw onder de vlag 

van Bussum was wethouder Van Ramshorst 

aanwezig. 

 

 

De laatste schouw met de gemeente Bussum 
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LEDENRAADPLEGING JAARSTUKKEN BPV 
 
De verplichting voor verenigingen jaarlijks bij haar leden rekening en verantwoording af te leggen 
heeft bij BPV Centrum schriftelijke plaatsgevonden. 

Eind oktober 2015 hebben wij de stukken over het jaar 2014-2015 met een stembiljet ter 
goedkeuring aan u voorgelegd. 
Er is door 52 leden een stembiljet ingeleverd. Dat waren er 10 meer dan bij de vorige 
ledenraadpleging. 51 leden gingen zondermeer akkoord met de jaarstukken. 
6 leden hadden enkele vragen op het stembiljet gesteld, die in de nieuwsbrief van januari 2016 zijn 
beantwoord. 
11 leden complimenteerden het bestuur met het jaarverslag. 

 
SAMENSTELLING BESTUUR 

 
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld. 
Het Bestuur heeft een voorstel ingebracht voor het herbenoemen van de voorzitter en de tweede 
secretaris. 

Ook werd voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te herbenoemen.  
Door de leden van de BPV zijn de drie herbenoemingen bekrachtigd. 
 
LEDENTAL 
 
De terugloop van het aantal leden door verhuizingen en sterfgevallen zet helaas door.  
Op 1 juli 2015 bedroeg het ledental 86 leden. 

Het ledental daalde door verhuizing en overlijden van leden, maar is daarna weer iets gestegen.  
Op 1 juli 2016 telde de vereniging 80 leden.  
 
BPV CENTRUM EN DE GEMEENTE  

 
Centrummanagement van de gemeente 
 

Het bestuur neemt deel aan de 'Stuurgroep Centrummanagement'. 
Het doel daarvan is een overlegplatform voor plannen voor het centrum. De gemeente hoopt 
daarmee te bereiken dat plannen voor het 
centrum, zoals Scapino Nieuwe Brink op een 
beter manier het inspraakproces doorlopen. 
Aan de stuurgroep nemen gemeente, 

Bussumse Ondernemersvereniging, Stichting 
Pro Bussum, buurtpreventievereniging Centrum 
Bussum, politie en BOA’s deel. 
In werkgroepen worden onderwerpen, zoals 
stedenbouw, verkeer, parkeren, groen, horeca, 
beheer, economie en communicatie besproken. 
Het bestuur van de BPV vindt deelname aan 

deze stuurgroep zeer productief en levert een 
constructieve bijdrage. 
In de stuurgroep zijn de herinrichting van de 
Nieuwe Brink, Kapelstraat en Havenstraat, de 
plannen voor Mariënburg, Scapino/Nieuwe 
Brink aan de orde geweest. 
Ook onderhoud van de openbare buitenruimte, 

fiets- en parkeeroverlast kwamen aan bod. 
 
       De Kapelstraat is een stuk gezelliger geworden. 

Verkeerscirculatieplan 
 
De gemeente Bussum was van mening dat aanpassingen aan de wegen 'rond' het centrum naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op peil te houden.  

De gemeente Bussum had in juni en september 2014 overleggen met diverse belanghebbende 

partijen belegd. 
De verwachting was dat B en W in het najaar van 2014 zouden besluiten tot het inspraaktraject 
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voor het verkeerscirculatieplan. Dit was niet haalbaar. In het voorjaar van 2015 werd het overleg 
weer opgestart. Besluitvorming werd in het najaar van 2015 verwacht, maar is ook door het 
fusietraject niet mogelijk gebleken.  
 

Horecabeleid gemeente Bussum 

In met name het voorjaar van 2016 is er meer overlast van 

horecabezoekers geweest. Er was meer overlast van jongeren, 

waar zelfs de politie moeite mee had. Met name op het 

Veerplein en bij Mc Donalds was er meer overlast. 

Overleg met de jongerenwerkers van Versa maakte duidelijk, 

dat er voor de groep 16-18 jarigen ‘niets’ te beleven is. 

Daarnaast waren er problemen rond afstemming met 

gemeente en politie door wisseling en/of ziektes van mensen. 

De jongerenwerkers constateerden ook dat er gedeald wordt, 

jongeren van buiten Bussum komen en dat er sprake is van 

echt criminele zaken.  

Het bestuur van de BPV heeft met wethouder Franx, Versa en 

medewerkers van de gemeente overleg gevoerd over een mogelijke aanpak van de 

jongerenoverlast. 

Er zijn enkele maatregelen genomen. De gemeente heeft tevens toegezegd, dat als de overlast niet 

naar tevredenheid wordt opgelost er opnieuw overleg zal volgen. 

 

Naast deze problematiek was er een toename merkbaar van horeca- en jongerenoverlast op 

andere plekken, zoals de Herenstraat, Slochterenlaan, Stationsgebied, Julianaplein en 

Wilhelminaplantsoen.  

Het bestuur van onze BPV heeft samen met BPV ‘Brave Hendrik’ en het comité ‘overlast de Boemel 

en de Koperen Kraan’ en ‘Oranjepark’ overleg gehad met gemeente en politie.  

Vanuit de BPV’s hebben wij aangedrongen op dit overleg.  

De politie geeft aan dat zij inderdaad meer overtreders op de zwarte lijst zetten en 

gebiedsverboden opleggen.  

De jeugd blijkt geen autoriteit te accepteren. Dat leidde in april jl. ook tot de confrontatie tussen 

jongeren en politie op de Herenstraat. 

Daarbij komt ook dat er eerst flink ingedronken wordt, waarna dan pas vanaf zo rond kwart voor 

twee de horecagelegenheden bezocht worden. 

Ook de horecaondernemers hebben aardig wat processen verbaal gehad vanwege jongeren onder 

de 18 jaar, die aan de drank zaten. 

Eén ondernemer heeft zelfs een weekend een strafsluiting gehad. 

Ook dit overleg was uiterst constructief. Er zijn afspraken gemaakt over het verminderen van 

overlast. Ook is de procedure voor klachten over horecaoverlast verduidelijkt. 

Het overleg zal weer periodiek worden gehouden. 

 

Resumerend kunnen  we concluderen dat de gevoerde overleggen met de wijkwethouder en het 

horecaoverleg vruchtbaar zijn geweest, dat er goede afspraken zijn gemaakt, die ook ondertussen 

tot verbeteringen hebben geleid. 

 

Ontwikkelingen in het centrum  

In de 'Stuurgroep Centrummanagement' hebben wij regelmatig 
aangegeven, dat wij het bestuur zich zorgen maakt over de 
winkelleegstand in het centrum. 
Door Ellen van Vossen, de dorpsmanager voor Bussum, wordt hard 
gewerkt om winkelpanden weer bezet te krijgen. Daardoor is er een 
afname van de winkelleegstand met nieuwe winkels en eethuizen.  

Door het faillissement van diverse winkelketens en meer en meer 
internet winkelen sluiten helaas meer winkels hun deuren dan dat de 
dorpsmanager weer gevuld krijgt. 

 
Er komen steeds meer winkelpanden leeg 
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SAMENWERKING MET DE B.O.V. en K.V.O. 

 

Het is vanwege de vele raakvlakken op het gebied van veiligheid van belang dat er goede 

contacten zijn tussen onze BPV en de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV), en het 

Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 

De samenwerking van de BOV, het KVO en onze BPV is gecontinueerd.  

 

EVENEMENTEN IN HET CENTRUM 
 
In het afgelopen verenigingsjaar waren er weer de bekende  evenementen in het centrum. 

Koningsdag, Bussums Cultureel, Koopjesdagen, Kermis, Bussum op IJs, etc. leverden dit jaar flink 
wat bezoekers op. Er zijn ons geen klachten over overlast of dergelijke bekend. 

 
Jaarwisseling  
Volgens de politie is de jaarwisseling prima en zonder incidenten verlopen.  
Uiteraard was er in de dagen voorafgaand 
aan Oud en Nieuw wel vuurwerkoverlast, 

maar die was minder dan afgelopen jaren. 
De gemeente is helaas nog niet bereid tot 
een verbod tegen het afsteken van 
vuurwerk in het centrum 
 
Koningsdag 

Koningsdag werd gekenmerkt door kouder 
weer, maar uiteindelijk werd het toch een 
drukke gezellige feestdag. 
 
Bevrijdingsactiviteiten 

De stoet legerauto’s trok dit jaar weer door 
het Gooi en streek op 6 mei neer in het 

centrum van Bussum. Gelukkig was het 
beter weer en trok dit evenement het 
nodige bekijks. 
 
       De Veel bekijks bij de oude voertuigen. 

WIJKSCHOUWEN 
 

Bij de wijkschouwen van de gemeente werd 
o.a. stilgestaan bij diverse beschadigingen 
van straatmeubilair, minder onderhoud aan 
straatwerk en groenvoorzieningen, etc. 
De proef van de gemeente met een lager 
onderhoudsniveau voor het centrum is 

geëvalueerd. 

Er was geen meerderheid die het onderhoud 
te slecht vond en het onderhoud voldoet aan 
de eisen van de beeldkwaliteit van de 
gemeente. 
Helaas blijft het onderhoud dus op het 
mindere niveau dan voorheen. 
 

 
 
 
 
 
 

Lastig te passeren met rollator of kinderwagen 
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Naast de onderhoudsstaat is regelmatig het stallen van 
fietsen en parkeren van auto’s een terugkerend punt. 
Wij blijven dit bij de mensen van de gemeente Gooise 
Meren opnieuw onder de aandacht brengen, opdat er 

verbetering komt. 
 . 

 
 
 
 
 

 
 

Geen doorkomen aan …………….. 

 
 
 
WATEROVERLAST 14 EN 23 JUNI 2016 
Op 14 en 23 juni jl. was er in het centrum weer de 

nodige wateroverlast. 
De regen was gelukkig niet zo zwaar als in juli 2014, 
maar er was genoeg water voor het onder water zetten 
van straten en pleinen. 
De weekmarkt op 23 juni had ongelukkiger wijs flink 
last van natte voeten. 
Wij hebben herhaaldelijk vragen aan de gemeente 

vragen gesteld over hoe men dit van plan is in de 
toekomst te voorkomen. 

Door de nieuwe wateroverlast hebben we van de 
gemeente verdere uitleg gekregen over de (te nemen) 
maatregelen. 
De gemeente is bezig met het vervangen en 

aanpassen van de riolering in de wijk Westereng. 
Daardoor moet op korte termijn minder water door  
het hoofdriool van de Brinklaan stromen en de  
wateroverlast afnemen.      Weer flink natte voeten. 

 
JAARPLAN  
 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum houdt minimaal vier keer per jaar 
overleg. 
Jaarlijks legt het bestuur in oktober rekening en verantwoording af aan de leden in de 
ledenraadpleging. Daarbij worden ook bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie 
(her)benoemd.  

 
Drie keer per jaar loopt het Bestuur met wijkbeheer en wijkagent de wijkschouw en één keer per 

jaar wordt deelgenomen aan de jaarlijkse evaluatie van de wijkschouwen. 
 
Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te houden, wordt de nieuwsbrief 
minimaal driemaal per jaar verspreid.  
Actuele zaken, preventie tips, etc.  worden tussentijds per email infoflits aan de leden bekend 
gemaakt en tevens in de nieuwsbrieven opgenomen. 

 
Daarnaast wordt de website www.bpvcentrumbussum.nl ‘up to date’ gehouden om te 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 2016 

http://www.bpvcentrumbussum.nl/

