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NOTULEN
Algemene Ledenvergadering Buurtpreventievereniging Centrum
(BPV)
Datum:
Van:
Aan:

26 oktober 2009
Bestuur BPV
Leden BPV

Actie door
1

Opening
Nadat alle aanwezigen op de presentielijst hebben ingetekend, opent Fred
Zunneberg, voorzitter BPV, de vergadering en geeft het verloop van deze
bijeenkomst aan. De heer Anton Niessen zal namens het Bestuur van de
Bussumse Ondernemers Vereniging een toelichting geven op de activiteiten
van deze vereniging. Wethouder Boekhoff zal na de pauze een nadere
informatie verstrekken over het onderwerp Parkeren en Verkeer. Daarbij
bijgestaan door de heren Piet Vermeulen, kabinetchef en Marco Ernst,
wijkagent Centrum Bussum.

2

Inleiding voorzitter
Fred schetst een aantal activiteiten van het afgelopen jaar, o.a.:
* de ondertekening van het horecaconvenant, de evaluatie van het
belevingsfestival;
* het opzetten van een website BPV door de heer Terpstra;
* de ontwikkeling van het BPV-briefpapier en het logo door de heer Ruud
Zappeij.
Fred bedankt beide heren voor hun inzet.
Daarnaast worden de BPV-leden via de nieuwsbrief geïnformeerd over de
overige activiteiten van de BPV en hun betrokkenheid bij het gemeentebeleid.
De BPV blijft gevraagd en ongevraagd advies geven op de ontwikkeling
daarvan. Voorts wordt verwezen naar het bijgevoegde Jaarverslag 20092010.

3

Akkoord gaan met
a. Verslag ledenvergadering 26 oktober 2010
- De vergadering gaat akkoord.
b. Financieel resultaat 2008-2009
- De heer J. Roskam geeft een toelichting op het financiële verslag. De
Hanou vindt de bankkosten nogal hoog. Hieraan is niets te doen, dit
zijn vaste kosten die door de bank in rekening worden gebracht. De
kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Standaar en heeft het
Bestuur decharge verleend.
c.
-

Begroting 2009-2010
Hiermee gaat de vereniging akkoord.

d. Contributie 2010-2011
- Het lidmaatschapstarief wordt gecontinueerd.
e. Jaarverslag 2008-2009
- De heer Hanou vraagt naar de bevindingen bij de wijkschouwen t.a.v.
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veiligheid in relatie tot de inzet van Boa’s. Dit punt komt nader aan
de orde na de pauze.
f.
-

(Her)benoeming Bestuursleden
Hans Wennink en Els Trentelman treden af, maar stellen zich
herkiesbaar. De vereniging gaat akkoord met herbenoeming.
De kascontrole-commissie, bestaande uit de BPV-leden J. Standaar
en M. Thiel blijft gehandhaafd.

Vervolgens geeft Fred het woord aan Anton Niessen (bestuurslid van de
Bussumse ondernemers vereniging de BOV), die voor deze vergadering als
toehoorder is uitgenodigd, maar toch informatie wil geven met welk doel
deze vereniging is opgericht. Hij geeft een toelichting op de tot nu toe
verrichtte activiteiten van de BOV, die als volgt kunnen worden omschreven:
De BOV streeft naar het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO). Het doel van KVO is om op basis van samenwerking tussen onder

andere ondernemers, politie, brandweer en de gemeente, bestaande
(veiligheid-)problemen in het winkelgebied aan te pakken en hierdoor een
veilige omgeving voor ondernemers en bezoekers te creëren.
Concreet wordt beoogd de (directe en indirecte) schade die het bedrijfsleven
lijdt door criminaliteit, sociale onveiligheid en brand terug te dringen, wat
uiteraard ten goede komt aan de attractiviteit van het winkelgebied.
SPREKER EN VRAGENRONDE
4

Inleiding voorzitter
Fred Zunneberg introduceert Wethouder Gerard Boekhof, Piet Vermeulen en
Marco Ernst. Gerard Boekhof zal een toelichting geven op de ontwikkelingen
binnen de gemeente betreffende het verkeer en parkeren.

5.

Buurtpreventie – wethouder Gerard Boekhoff

- Ontwikkelingen t.a.v. verkeer en parkeren in het centrum
De algemene thema’s m.b.t. dit onderwerp zijn:
1.Bussum is dichtbevolkt op de vierkante km., maar is ook een groene
gemeente. Getracht wordt het groen te bewaren. De ruimte in Bussum is een
schaars goed en hoe deze te benutten. Bv. Het Wilhelminaplantsoen heeft een
aantal functies zoals: de markt, woonfunctie, horeca, bedrijfsfunctie etc. Er moet
dus creatief met de ruimte worden omgegaan.
2. Daarnaast hebben projectontwikkelaars, ondernemers en inwoners juridische
rechten, waardoor als gevolg van de procedures vertraging in de ontwikkeling
van de ruimtelijke orde kan ontstaan. Dergelijke trajecten kunnen erg lang
duren.
3. De betrokkenheid van de inwoners is van groot belang, zoals de BPV en de
wijkschouwen die gehouden worden. Ook de oprichting van de BOV is positief.
Door met deze organen contact te onderhouden wordt de informatiestroom van
verschillende belangen gekanaliseerd.
Op het gebied van Verkeer is er nogal wat gebeurd. Er is bewust gekozen voor
het niet aanleggen van de centrumring. Het zgn. éénrichtingsverkeer.
Op fietsgebied is het fietsbeleid vastgesteld en zijn fietspaden aangelegd,
fietsparkeerklemmen geplaatst en op milieugebied wordt momenteel het
zwerfvuil aangepakt. Dit is voor de gemeente een belangrijk punt. Hierop wordt
een extra project gezet om het aanzien van Bussum te bevorderen.
Voorts wordt er naar gestreefd de parkeerbalans te handhaven. Ook bij
nieuwbouw wordt rekening gehouden met de benodigde parkeerplaatsen.

Pagina 2 van 3

-

Wijkschouwen in het centrum

Gevraagd wordt of er al iets bekend is over de opvolging van Michel Stoffers,
manager wijkbeheer centrum. Gerard Boekhoff kan hierover nog geen nadere
informatie verstrekken.
Vragenronde
Bewoners van de Clinge melden last te hebben van pizzabrommertjes van
Domino Pizza en het terras van de drie vrienden neemt het hele trottoir in
beslag, waardoor voetgangers over het fietspad moeten lopen.
Marco Ernst antwoord dat volgend jaar een terrassenbeleid van kracht wordt,
waarin de afmetingen zijn bepaald, waarop gecontroleerd gaat worden.
Gemeld wordt dat achter Nettorama wordt gedeald. Voorgesteld wordt om de
wijkschouwen ook ’s nachts te doen omdat bewoners worden geïntimideerd
met opmerkingen als “nog één opmerking en je hond wordt afgemaakt”.
Er wordt meer drugs gedeald dan men denkt. De heer Hanou merkt op dat
zijn hond vanwege het opsnuiven van drugs naast het gemeentehuis goed
ziek is geworden.
De intimidatie ’s nachts is bij de Politie bekend. Toch worden veel mensen
opgepakt en bekeurd, echter hieraan wordt weinig publiciteit gegeven.
Opgemerkt wordt dat de laad- en losplaats bij Mc. Donalds vaak oneigenlijk
wordt gebruikt. Momenteel wordt gefotografeerd en gefilmd door de
bewoners om dit oneigenlijk gebruik vast te leggen. Hier moet wel iets aan
gedaan worden.
Marco Ernst erkent dat de situatie bij Mc. Donalds niet is zoals het hoort. Het
probleem wordt onderkend en wellicht is de oplossing de laad- en lostijden te
veranderen.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag staat het bij de bibliotheek zwart van de
fietsen. Men maakt geen gebruik van de fietsenstalling en de
parkeerfietsklemmen. Gevraagd wordt hieraan iets te doen, desnoods het
stallen van fietsen bij de bibliotheek verbieden. Deze situatie heeft de
aandacht van de gemeente en er wordt iets aan gedaan.
De problemen bij de SNS-geldautomaat wordt steeds erger, auto’s rijden op
het trottoir tot aan de geldautomaat. Voorgesteld wordt om het trottoir bij de
geldautomaat dusdanig te verhogen dat de auto’s niet meer daarop kunnen
rijden. Dit voorstel zal nader onderzocht worden.
Sluiting
Om 21.30 sluit de voorzitter en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en
bijdrage.
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