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Wijkschouw op 22 september met wijkwethouder Franx, wijkbeheerder Bakker en wijkagent Ernst.

Beste centrumbewoner,
Voor ons allen zit 2016 er bijna op.
Het nieuwe gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente Gooise Meren kunnen
terug kijken op een jaar waarin veel werk is
verzet.
Veel ambtenaren hebben een andere functie
gekregen. Voor iedereen en voor het bestuur
van buurtpreventievereniging centrum Bussum
was het even zoeken, wie bij de gemeente over
welke activiteiten gaat.
De verbouwing van het gemeentehuis en het
daardoor niet beschikbaar zijn van het Raadhuisplein zorgde voor veel ophef.
Met name over Bussum op IJs konden noch
bewoners, noch winkeliers of marktkooplieden
het met de organisatie eens worden.

Over alle ontwikkelingen van de laatste maanden informeren wij u verder in deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief informeren wij u ook over
de ledenraadpleging van eind oktober 2016,
Alle leden die het enquêteformulier hebben
ingeleverd willen wij hiervoor langs deze weg
hartelijk bedanken.
Ook treft u weer tips van ons aan over het
voorkomen van misdrijven.
EN .. NIET VERGETEN: Mocht u bijvoorbeeld
in deze donkere periode vreemde mensen zien
die bij huizen binnen gluren, BEL DAN 112 !!!

Ledenraadpleging i.v.m. jaarstukken 2016
Eind oktober 2016 hebben wij de stukken over
het jaar 2015-2016 met een stembiljet ter
goedkeuring aan u voorgelegd.
Door 48 leden (55%) is het stembiljet
ingeleverd.
Zij gingen akkoord met de jaarstukken.
7 leden complimenteerden het bestuur met hun
inzet en de heldere verslagen.

de Vlietlaan, de oversteek van de Brinklaan bij
de Havenstraat, overlast van foutief stallen van
fietsen en het misbruiken van de Havenstraat
door auto’s besproken.
Wij verwachten dat er hierover na het overleg
in december a.s. meer concreets over te
vertellen is.
Wijkschouw 22 september jl.
In deze wijkschouw is stilgestaan bij de
fietsenoverlast van scholieren bij o.a. Albert
Hein aan de Veerstraat, overlast van
hangjongeren bij het Veerplein, op het
binnenterrein bij de Olmenlaan en in de
parkeergarage van de Nieuwe Brink.
De fietsenoverlast bij AH is ondertussen
verminderd door een productief gesprek tussen
de bedrijfsleiding van AH, de scholen,
gemeente en politie.
Ook het parkeren rond de markt van auto’s en
fietsen is opnieuw aan de orde geweest.
Begin november is hierover overleg geweest
tussen de marktmeester gemeente en politie.
Aangekondigd is, dat vanaf 1 januari a.s. de
puntjes op de “i” gezet worden.

4 leden hebben op het stembiljet de volgende
opmerkingen gemaakt:
De contributie gebruiken voor juridisch
advies.
Waarom is er zoveel geld in kas van de
BPV? De kas is zo langzamerhand een
spaarpot geworden.
De contributie verlagen naar € 10,- per
jaar.
Is een rechtsbijstandsverzekering niet
goedkoper dan contributie?
De suggestie om geen postzegels op de
antwoord enveloppe te plakken.
Digitaliseren nieuwsbrief.
Het bestuur van onze BPV zal deze
opmerkingen in de eerstkomende vergadering
bespreken en bij onze activiteiten in 2017
verwerken.
In onze volgende nieuwsbrief wordt u daarover
verder geïnformeerd.
Het bestuur wil degene die gereageerd hebben
heel hartelijk bedanken voor hun inbreng.
Centrummanagement van de gemeente
Op 7 september jl. zijn in de 'Stuurgroep
Centrummanagement' o.a. het aanpakken van

Blokkades van auto’s en fietsen rond de markt

Evaluatie wijkschouwen 2016
Op 7 november jl. zijn de wijkschouwen over
2016 geëvalueerd.
Er zijn beperkt verbeteringen waar te nemen,
zoals aangaande de fietsen en scholieren
rondom Albert Hein aan de Veerstraat.
Helaas blijven er veel punten hangen, die
steeds terug komen. De fusie van gemeente
Bussum naar Gooise Meren is daar deels debet
aan.
Nieuwe mensen op nieuwe functies leidt tot
tijdverlies door inwerken van deze mensen.
We verwachten dat e.e.a. zich in 2017 zal
verbeteren.
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Horecaoverlast – jongerenoverlast
Begin oktober was er in twee nachten weer de
nodige horecaoverlast rond het Wilhelminaplantsoen.
Veel mensen zaten om kwart voor drie in de
nacht van vrijdag op zaterdag rechtop in bed
door het zware vuurwerk.
Dat was helaas weer eens bij The Spot.
Wij hebben het vuurwerk bij horeca agent Fred
Lokhorst gemeld.
Hij heeft Arno Haye van The Spot er op
aangesproken.
Daarnaast was het beide nachten erg rumoerig
op het Wilhelminaplantsoen en andere straten.
Het afzettingsbord voor de markt op de Oud
Bussummerweg is o.a. ook weer eens uit het
trottoir getrokken.
Ook dit hebben wij gemeld bij de horeca agent.

De gevolgen ‘lol trappen’ in het weekend ………….

Evenementen
Bussum Cultureel was ook dit jaar weer erg
geslaagd.
Helaas heeft het in de Kapelstraat tot
geluidoverlast gezorgd.
Het podium was dusdanig opgesteld dat het
geluid werd versterkt.
Eerder was het ook het geval op het
Wilhelminaplantsoen.
Wij hebben toen gepleit voor een andere
opstelling van de podia. Dit heeft geleid tot
minder geluidshinder.
Voor de Kapelstraat hebben wij dezelfde
oplossing voorgesteld.

geen plek voor de najaarskermis en Bussum op
IJs. De kermis ging ondanks protesten van
winkeliers naar de Veldweg. Daarna ontstond
er heel veel discussie over waar Bussum op IJs
moest plaats vinden.
Bewoners, winkeliers, marktkoplieden, etc.
protesteerden luidkeels toen als mogelijke
locatie het Wilhelminaplantsoen in beeld kwam.
Onze secretaris heeft juridisch advies
ingewonnen. Daaruit bleek dat vooralsnog geen
juridische procedure gestart kon worden,
omdat er nog geen vergunning was afgegeven.
Door de protesten en dreigende schadeclaims
besloot het gemeente bestuur uiteindelijk geen
vergunning af te geven.
Ons verzoek tot overleg met de wethouder
werd pas na dit besluit gehonoreerd.
Wethouder Van Meerten benadrukte daarbij dat
de mogelijkheden voor een goede locatie voor
Bussum op IJs tijdens de verbouwing van het
gemeentehuis onder grote tijddruk kwam te
staan.
De vergunning voor het evenement kon
daardoor ook niet op tijd worden gepubliceerd.
Het bestuur van onze BPV vindt het heel
jammer is dat dit besluit zo is uitgepakt.
Wij onderkennen het feit dat er individuele
belangen zijn van bewoners, winkeliers,
kerkbestuur, etc.
Zij zijn blij met het besluit tot geen Bussum op
IJs op Wilhelminaplantsoen en Veldweg.
Vanaf begin van de zomer hebben wij vanuit
buurtpreventievereniging centrum Bussum
gepleit voor integraal overleg met alle
belanghebbende partijen.
Er is echter steeds apart overleg gevoerd,
waarbij nimmer onze BPV werd betrokken.
Wij hebben op constructieve wijze vanuit de
bewoners van het centrum onze inbreng willen
geven en zullen dat in de toekomst blijven
doen.

Bussum op IJs
Door de verbouwing van het gemeente huis in
Bussum was er dit jaar op het Raadhuisplein

Helaas zijn dit jaar de schaatsliefhebbers van alles de
dupe ……………………………
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Werkgebied van buurtpreventievereniging
centrum Bussum
Al langer is er discussie met gemeente en
politie en binnen ons bestuur over het
werkgebied van onze BPV.
De grenzen van ons werkgebied zijn gekozen
vanwege ons centrum met wonen, verkeer,
horeca, markt, bouwen, werken en winkelen.
Die grenzen wijken echter af van die van
wijkbeheer en wijkagent.
Wij hebben over het wijzigen van ons
werkgebied in ons bestuur vergaderd en
overleg gehad met wethouder Sanderse en
Jordi van Dijk van de gemeente.
We verwachten begin 2017 tot een definitief
standpunt te komen over ons gewijzigde
werkgebied.
In het gesprek met Jordi van Dijk is ook
gesproken over cameratoezicht en eventueel
mobiel cameratoezicht op plekken waar daar
aanleiding voor is.
Hij heeft ons verzocht onze leden te informeren
over de enquête die hierover uitgezet is.
De leden, die wij per email konden bereiken
hebben wij hierover eind oktober geïnformeerd.

Centrumring
Zoals de centrumring in het concept is
opgenomen, maken wij ons nog grotere zorgen
dan nu al het geval is.
Momenteel worden er ’s avonds en zondags
over het rondje Brinklaan, Kerkstraat,
Landstraat, Nieuwe Raadhuisstraat door
diverse ‘mensen’ racewedstrijdjes gehouden.
Het getoonde ontwerp van de centrumring
zorgt voor een nieuw racecircuit.
Waarom wordt er op de Landstraat geen
prioriteit gegeven voor het dwarsverkeer van
fietsers en voetgangers.
Als de Oud Bussummerweg en de Havenstraat
fietsstraten worden, dan remt dat het verkeer
op de Landstraat goed af.
Dat is goedkoper dan de voorgestelde
vluchtheuvels en kost ook geen bomen.

Kaderplan verkeer centrum Bussum
Naar aanleiding van het concept rapport
Kaderplan verkeer centrum Bussum van medio
begin september jl. hebben we vanuit onze BPV
de volgende punten ingebracht.
Doorgaand verkeer
Vanuit buurtpreventievereniging centrum
Bussum, maar ook vanuit de Verkeersraad
Bussum wordt al ca. 2 decennia gepleit voor
vermindering van transitverkeer.
Verkeer vanuit Amsterdam en/of Almere gaat
via afslag Naarden West op de A1 dwars door
het centrum van Bussum naar Hilversum en
vice versa.
Aan dat verkeer hebben noch bewoners, noch
winkeliers iets.
Het geeft alleen maar veel verkeer, stank,
geluid en fijnstof.
50km/u wegen
De Landstraat, Brinklaan zijn winkel- en
woonstraten.
Daar zijn gelukkig tot op heden nog steeds
geen ernstige slachtoffers te betreuren.
In deze straten staan in de ochtend- en
avondspitsen files, of men rijdt stapvoets.
Dat is uiterst prettig voor fietsers en
voetgangers, want dan kan er ten minste
worden overgestoken.
Waarom kunnen van deze wegen geen 30
km/u wegen gemaakt worden?

Veel verkeer, wonen en winkelen gaan niet goed
samen.

Kappen bomen
De aanleg van de rotonde bij de Landstraat en
Nieuwe Raadhuisstraat kost 4 bomen,
waaronder twee kapitale bomen tussen de
rotonde en de locatie van de poffertjeskraam.
Dat kan en mag naar onze mening niet
gebeuren!
De aanpak van de kruisingen van de Landstraat
kost ook nog eens 4 bomen.
Die staan er pas sinds medio 1995 er blijven er
dan maar 3 over.
Dat is ongewenst, want de Landstraat is al zo’n
stenig geheel.
Openbaar vervoer
Mindervaliden en ouderen kunnen nu gebruik
maken van de bus op de Brinklaan.
De terugreis is al een stuk lastiger, want dan
moet men flink verder lopen naar de
Landstraat of de Vlietlaan en dat kunnen veel
van hen niet.
Door het plan van busvervoer over Landstraat
en Kloosterweg wordt de mogelijkheid om met
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de bus het centrum te bezoeken een bezoeking
Dat betekent dat velen zullen afhaken en dat
zij het centrum van Bussum niet meer
kunnen/zullen bezoeken.

De diverse flyers over preventiemaatregelen
kunt u terugvinden op onze website
www.bpvcentrumbussum.nl.

Tijdens de klankbordbijeenkomsten is hier door
ons ook al tegen geageerd!

Draagt u als individu ook uw steentje bij?
Daarmee vergroot u de veiligheid en
leefbaarheid voor ons allemaal!

Harmonisatie parkeerbeleid

De feestdagen

De gemeente Gooise Meren is bezig met de
harmonisatie van het parkeerbeleid voor
Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden.
Daarbij zijn uitgangspunten voor aangenaam
wonen en verblijven en goed ondernemen
belangrijke uitgangspunten. Ook wordt
gekeken naar standaardiseren en uiteraard de
opbrengsten uit betaald parkeren en
parkeergarages.
Daarbij worden mogelijkheden voor goedkoper
parkeren in de parkeergarages dan op straat,
blauwe zones bij kleine winkelstrips en
vergunningen voor zorgverleners onderzocht.

Voor 5 december was het in het centrum weer
een drukte van belang. Het was goed te
merken dat het met onze economie weer beter
gaat.
Sinterklaas is al weer naar Spanje en Kerstmis
staat weer voor de deur.
Denk er wel aan dat met deze donkere dagen
inbrekers hun slag slaan.
Sluit deuren en ramen goed, ook als u maar
even weg gaat! En laat ook verlichting in uw
huis branden.

Tips over buurtpreventie en observeren en
signaleren

Wist u overigens dat de nieuwste TV’s minimaal
stroom verbruiken.
Ideaal om die dus aan te laten staan, waardoor
het lijkt alsof u thuis bent!

De leden van ons bestuur hebben op 22
november jl. de clinic van de gemeente en
politie over observeren en signaleren
bijgewoond.
Het doel van deze clinic is burgers oplettend te
maken, zodat zij bij opsporing actieve partners
worden.
Wat kunt u daarbij doen?
Ogen en oren zijn voor gemeente en politie en
verdachte zaken direct bij de politie melden.
Alert zijn in onze buurt, waarbij vooral
hondenbezitters een belangrijke rol kunnen
vervullen.
Als u afwijkend gedrag van mensen ziet, kunt u
ze aanspreken met ‘zoekt u iets?’ of
onopvallende de boel in de gaten houden en de
politie bellen.
Wanneer belt u 112?
Bij levensbedreigende situaties.
Als u getuige / slachtoffer bent van een op
heterdaad misdrijf op heterdaad.
Wanneer belt u 0900-8844?
Als u advies wilt of over algemene politiezaken.
Als u getuige / slachtoffer bent van een misdrijf
en de dader is al weg.
U kunt daarbij ook terecht op www.politie.nl .

HET BESTUUR VAN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
WENST U FIJNE KERSTDAGEN EN
EEN GOED EN GEZOND 2017 TOE
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COLOFON
De begrenzing van de buurt van de
buurtpreventievereniging
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie
onderstaande plattegrond).

Wanneer u vragen of meldingen heeft over te hard
rijden, parkeerproblemen, tegen de rijrichting in
rijden, geluidsoverlast, vandalisme en dergelijke
kunt u terecht bij de Wijkagent.
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-88 44.
Indien hij er niet is of niet beschikbaar is, laat de
meldpost een e-mail achter waarop hij contact met
u opneemt.

De rode lijnen markeren het gebied van BPV het
Centrum

BPV website en emailadres:
Website: www.bpvcentrumbussum.nl.
Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.

Bestuur BPV Centrum Bussum
tevens Buurtcoördinator
Voorzitter – Fred Zunneberg
Landstraat 91
1404 JH Bussum
06-39 09 06 60

Meldpunt Openbare Ruimte gemeente
Tel. 207 00 00
SPOED Buiten kantoortijden
Tel. 207 09 97
Of via het melden Openbare Ruimte op de site van
gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl.
Voor het melden van klachten over onderhoud van
groen, bomen, straten, riolering, straatmeubilair,
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding.

Politie Gooi en Vechtstreek
BIJ SPOED Tel. 112
Voor overige zaken Tel. 0900-88 44
Wijkagent - Marco Ernst
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC NAARDEN

Politiepost Naarden
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC NAARDEN
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 en van
12.30 tot 17.00 uur, za van 9.00 tot 12.00 uur.

Secretaris en 1e penningmeester a.i.
Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
691 10 28
2e secretaris – Hans Wennink
Schoolstraat 5
1404 HK BUSSUM
691 25 96
2e Penningmeester – Els Trentelman
Brinklaan 47 A
1404 ER Bussum
692 11 17
Algemeen bestuurslid – Rob Riksen
Wilhelminaplantsoen 45
1404 JP Bussum
Buurtcoördinator
Sandra Broecks
Wilhelminaplantsoen 8
1404 JB BUSSUM
06-24 09 72 94
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