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Februari 2017 - Bussum onder een witte deken

Beste centrumbewoner,
Na zeer zacht winterweer eind 2016 werd het
in januari en februari 2017 weer eens echt
winter.
Het jaar 2016 werd met het nodige vuurwerk
afgesloten. Helaas is er geen vuurwerkvrije
zone gekomen, dus was er geen ontkomen aan
de knallen.
De gemeente Gooise Meren hield dit jaar geen
nieuwjaarsreceptie, maar een bijeenkomst
aansluitend aan de installatie van de nieuwe
burgemeester Han ter Heegde in de Grote Kerk
in Naarden.
In zijn toespraak heeft hij onder andere
aangegeven toegankelijk te willen zijn voor alle
inwoners en dat hij de wijken in gaat om daar
kennis te maken.
We rekenen op een goed contact met hem.

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van de stand van zaken aangaande de afronding van de herinrichting van de Havenstraat,
de stand van zaken van het verkeerscirculatieplan en de aanpak van jeugdoverlast.
Ook kunnen wij u verder informeren over de
uitbreiding van het werkgebied van 'Buurtpreventievereniging centrum Bussum', een kleine
enquête over hoe verder met onze BPV en een
nieuwe ledenwerfactie in het bestaande en het
nieuwe werkgebied.
Dit jaar is het ook al 10 jaar geleden dat onze
BPV werd opgericht.
Het bestuur beraadt zich op welke wijze zij
daar aandacht voor zal hebben.

Weekmarkt op het Wilhelminaplantsoen
Rondom de weekmarkt hebben wij afgelopen
december veelvuldig contact gehad met
wijkagent Marco Ernst en Eddie Bakker van
wijkbeheer.
Dat ging vooral over een oplossing voor de
overlast van het laden en lossen van één van
de bloemisten.
Zijn witte vrachtwagen stond donderdag ’s
langdurig op de Oud Bussummerweg en
blokkeerde daarmee zelfs voor personenauto’s
een goede doorgang.
De bewoners van Palladio hebben ook de nodige hinder ervaren van deze geparkeerde
vrachtwagen.
Sinds deze bloemist in de Oud Bussummerweg
zijn lading lost, wordt bij vertrek van de
vrachtwagen het hek er aan het begin van de
Oud Bussummerweg regelmatig uitgehaald.
Meestal werd het hek dan ook niet meer
terugge-plaatst.
Dat zorgde dan weer voor een erg onduidelijke
entree van de Oud Bussummerweg en veel
onnodig gemanoeuvreer van auto’s die dan te
laat zien dat er markt is.

Tegen de auto’s zullen medio maart a.s.
paaltjes worden aangebracht.
Met de oversteek van de Havenstraat naar de
Nassaulaan werd het nogal spannend. Door de
winkeliers was gevraagd de oversteek niet in
de periode van Sinterklaas en Kerstfeest uit te
voeren, maar zo spoedig mogelijk in het
nieuwe jaar.
Door dit doorschuiven moest de Gemeenteraad
hier opnieuw toestemming voor geven.
Omdat enkele politieke partijen dit wilden laten
wachten op het Kaderplan voor het verkeer in
het centrum leek er forse vertraging in de
plannen te komen.
Gelukkig heeft de Gemeenteraad de uitvoering
toch goedgekeurd en wordt de kruising dit
voorjaar aangepakt.

Marco Ernst en Eddie Bakker zijn op de donderdagen in december samen op pad geweest. Dit
was voor dit moment even nodig, maar dat
blijft niet zo.
Gelukkig heeft deze aanpak gewerkt, want
vanaf 1 januari gaat het een stuk beter.
Gemeente Gooise Meren heeft ook een nieuwe
‘Marktverordening’ opgesteld, waarin zaken
rond de markt beter geregeld zullen worden.

De oversteek Nassaulaan-Havenstraat wordt eindelijk
verbeterd

In het eerste overleg 'Centrummanagement'
op 15 februari is overleg gevoerd over een
hogere frequentie van dit overleg.
In dit overleg is duidelijk geworden, dat de
werkzaamheden aan de oversteek tussen de
Havenstraat en de Nassaulaan ca. 5 weken
zullen duren. De ondernemersvereniging heeft
verzocht dit werk in de rustiger zomerperiode
uit te voeren.

Onnodig geparkeerde auto’s tussen de marktkramen!

Centrummanagement van de gemeente
In de 'Stuurgroep Centrummanagement' op 14
december jl. ging het vooral over de auto’s in
de Havenstraat en de oversteek naar de
Nassaulaan.

Fietsen stallen we het liefst tot in de winkel
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Door onze BPV is gepleit voor een aanpak
tegen overlast van fietsers in het voetgangersgebied en tegen de overlast van het verkeerd
stallen van fietsen. Onderzocht gaat worden of
er mogelijkheden zijn tot het inzetten van
fietscoaches om de boel in goede banen te
leiden.
In het overleg 'Centrummanagement' zijn door
onze BPV vragen gesteld over steeds weer
nieuwe winkels die leeg komen te staan.
Ondanks de inzet van de Dorpsmanager en de
goede resultaten daarvan met minder leegstand en meer eetgelegenheden is het naar
onze mening belangrijk dat het winkelgebeuren
goed gemonitord blijft.
Het Koopstromen onderzoek is n.a.v. van onze
vragen aan bod geweest. Daaruit blijkt dat
onze zorgen terecht zijn. Dagelijkse boodschappen voor eten en drinken zijn sinds 2011
met 35,7% terug gelopen. Voor niet-dagelijkse
boodschappen is dat zelfs 44,7% minder!

Verkeerscirculatieplan
In januari is de nota van uitgangspunten voor
het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum aan de
Raad voorgelegd. Door onze BPV is op deze
uitgangspunten gereageerd en vooral gepleit
voor veiligere oversteekplaatsen en voorzieningen tegen hardrijden op de zgn. centrumring
Brinklaan, Kerkstraat, Landstraat en Nieuwe
Raadhuisstraat.
Ook hebben wij gepleit voor het handhaven
van de bushaltes op de Brinklaan, goede
fietsenstallingen en stoppen met kappen van
grote bomen voor het verkeer.
De Gemeenteraad heeft op 15 in februari over
deze nota van uitgangspunten een besluit
genomen.
Daarmee is er groen licht voor de verdere
uitwerking. In maart verwachten wij dat de
klankbordgroep weer bij elkaar zal komen.
Wijkschouw 15 februari jl.
Deze wijkschouw was een avondschouw,
waarbij vooral de openbare verlichting bekeken
is.
Gelukkig viel het aantal mankementen aan de
straatlantaarns mee en waren er alleen enkele
stuk op het Wilhelminaplantsoen.
Wat niet brandde, zal z.s.m. hersteld worden.
Mocht u een kapotte straatlantaarn zien, wilt u
dit dan melden aan Meldpunt Openbare
Ruimte van de gemeente Tel. 207 00 00?
U kunt dit ook melden op emailadres:
info@bpvcentrumbussum.nl

Pand op de Havenstraat hoek Kapelstraat: Weer te
huur

Kapotte straatlantaarn? Meldt dat bij de gemeente!

Overleg jeugdproblematiek met Jeugdzorg
Blokker Havenstraat gaat helaas sluiten. Helaas
staan er dan vier panden in de Havenstraat leeg.

Over dit overleg hebben wij de leden met
internet reeds eerder met een ‘Nieuwsflits’
geïnformeerd.
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Inzake de jeugdoverlast in het centrum is in
december opnieuw overleg gevoerd.
Dit overleg was een follow-up op de bespreking, die in april 2016 heeft plaatsgevonden
met wijkwethouder Jan Franx, Jeugdzorg en
veiligheid van de gemeente Gooise Meren en
buurtpreventievereniging centrum Bussum.
In dit overleg werd toegezegd op diverse zaken
actie te ondernemen.
In het vervolgoverleg zijn de volgende punten
aan de orde gekomen:
Pasjessysteem Piramide
Jeugdzorg heeft contact met de Piramide en
heeft de afspraak gemaakt dat Jeugdzorg
geïnformeerd wordt over jongeren die daar
elke dag zitten. Jeugdzorg gaat met deze
jongeren in gesprek. Ze blijken veelal uit
Hilversum en Almere te komen.
Een pasjes systeem zou dit mogelijk kunnen
voorkomen. Dit wordt binnen de gemeente
onderzocht.
Inzet Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren, de
zgn. BOA’s
Afgesproken was dat wijkwethouder Jan Franx
contact met de jongeren zou opnemen.
Daarvoor in de plaats zijn de BOA’s geïnstrueerd intensief contact te onderhouden met de
jongeren.

Horecaoverlast – jongerenoverlast melden
Inzake de jeugdoverlast zijn medewerkers van
Versa Jeugdzorg ook ’s avonds ‘in het veld’.
Wat jeugdoverlast betreft is het mogelijk om
met deze via WhatsApp te communiceren als er
sprake is van acute jeugdoverlast.
Jeugdzorg is enorm geholpen als zij aan de
hand van meldingen acuut kunnen handelen.
Aarzel dan ook niet via WhatsApp overlast
o.i.d. te melden!
Dat Jeugdzorg de jongeren direct kan
benaderen, is immers de beste oplossing!
Voor bewoners zonder internet is het ook
mogelijk de medewerkers van Versa Jeugdzorg
op hun 06-nummer te bellen.

Als u actief bent op WhatsApp, dan kunt
u overlast van jongeren melden aan:
Lennart Bont appen via 06-27 27 18 87
en Isabelle de Klerk via 06-53 66 29 20
Ook kunt u hen via deze 06-nummers
bereiken, maar dat is minder handig dan
per WhatsApp.

Uitbreiding aantal medewerkers
Jeugdzorg Versa

Locatie voor hangjongeren
Een aparte locatie voor de hangjeugd blijkt
toch niet de oplossing te zijn. Als hangjongeren
overlast veroorzaken dan is het effectiever met
de jongeren ter plekke gesprekken aan te gaan
om de angel eruit te halen. Jeugdzorg heeft
initiatief ondernomen afspraken met de horeca
te maken om ruimte beschikbaar te stellen als
jongeren overlast veroorzaken om ter plekke
het gesprek met hen aan te kunnen gaan.

Door gemeente Gooise Meren is extra geld
beschikbaar gesteld voor een derde medewerker bij Jeugdzorg van Versa.
Daarmee toont de gemeente aan dat zij de
problemen met jeugdoverlast serieus nemen.
Wij zijn daar uiteraard erg blij mee.

Parkeergarage Nieuwe Brink
De hangjongeren in deze parkeergarage
worden intensief door de BOA’s in de gaten
gehouden. Jeugdzorg komt er elke week en zou
geholpen zijn met een gebruiker of bewoner
die aan Jeugdzorg signaleert wanneer en op
welk moment de jeugd daar bivakkeert.
Jeugd in beweging
Op 2 mei 2017 organiseert Jeugdzorg een dag
‘Jeugd in Beweging’ in samenwerking met het
Jeugdsportfonds. Dit plan is naar voren
gekomen via de initiatieven-tafel. Die is met
name bedoeld om jongeren met een smalle
beurs te betrekken bij sportactiviteiten.

De gemeente Gooise Meren heeft in het
centrum van Bussum geen zone met een
vuurwerkverbod willen instellen.
De ambtenaar veiligheid van de gemeente
heeft uitgelegd dat handhaving van een
vuurwerkverbod te kostbaar is.
Overtreders moeten op heterdaad betrapt
worden en dat lukt vrijwel nooit.
Als voorbeeld: Handhaving van het verbod op
de Brinklaan vraagt daar dan op meerdere
plekken inzet van BOA’s en/of politieagenten
en dat dan 24 uur per dag 7 dagen per week.
Dat gaat ten koste van andere belangrijker
taken.
Aldus volgens de gemeente.

Tot slot van het overleg was een ieder het
erover eens dat een follow-up van deze
gesprekken volgend jaar zinvol is.
Afgesproken wordt in april en oktober 2017 een
vervolgbespreking in te plannen.

In het algemeen was er minder vuurwerkoverlast totdat er vanaf 29 december officieel
vuurwerk verkocht mag worden.
Vanaf dat moment ‘brandde’ het vuurwerk in
de zakken van de jeugd en was er vóór de

Jaarwisseling – helaas geen
vuurwerkverbod
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toegestane periode vanaf 31 december 18 uur
al veel geknal te horen.
Oudejaarsavond en -nacht zelf was het in het
centrum plaatselijk een enorm kabaal, waarbij
horen en zien verging.
De dreunen van zwaar illegaal vuurwerk zorgen
voor de meeste herrie en hier en daar schade
aan prullenbakken e.d. Gelukkig vielen volgens
brandweer en politie de excessen en de
schades mee.
Vanaf eind oktober waren er feitelijk al vervelende vuurwerkincidenten rond het Veerplein.
Zelfs tot ver in januari waren er nog vuurwerkknallen te horen.
Het is en blijft voor de politie erg moeilijk om
de daders te pakken, want die zorgen voor de
knallen en maken dat ze direct wegkomen.

vanwege ons centrum met wonen, verkeer,
horeca, markt, bouwen, werken en winkelen.
Die grenzen gaan we nu afstemmen op die van
wijkbeheer en wijkagent.

Werkgebied van buurtpreventievereniging
centrum Bussum en ledenwerfactie

U als lid zult deze flyeractie ook in uw
brievenbus vinden, omdat wij ook met een
kleine enquête willen weten hoe u als lid over
bepaalde dingen denkt.
Als voorbeeld: Wat vindt u in het centrum een
groot knelpunt of wat vindt u dat er goed gaat,
etc.

Met gemeente en politie en ons bestuur is
overeenstemming bereikt over de nieuwe opzet
voor het werkgebied van onze BPV.
De grenzen van ons werkgebied waren gekozen

Door die wijziging komt het gebied tussen
Brinklaan, Herenstraat, spoorlijn en Olmenlaan
erbij. Ook het gebied tussen Nieuwe
Raadhuisstraat, Brinklaan, Brediusweg en
Landstraat Noord zal bij ons werkgebied
komen.
In de uitbreidingsgebieden zullen we een
ledenwerfactie opzetten.
Ook in het bestaande gebied gaan we weer een
ledenwerfactie houden, omdat door verhuizingen en sterfgevallen ons ledental is
teruggelopen.

De met gemeente en politie overeengekomen nieuwe
indeling van het werkgebied van onze BPV
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COLOFON
De begrenzing van de buurt van de
buurtpreventievereniging Centrum
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie
onderstaande plattegrond).
De rode lijnen markeren het bestaande gebied van
BPV Centrum

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.

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
Secretaris en 1e penningmeester
Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
691 10 28
2e secretaris – Hans Wennink
Schoolstraat 5
1404 HK BUSSUM
691 25 96

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.
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.

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
Ruud Zappeij
Gildestraat 21
1401 TS BUSSUM
691 18 97
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