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In mei a.s. wordt deze onoverzichtelijke oversteek eindelijk aangepakt! 

 
 
Beste centrumbewoner, 

 
De gemeente Gooise Meren komt op stoom! 
Kenmerkte 2016 zich door weinig activiteiten 
van de gemeente. Vanaf 1 januari jl. is dat dus 
veranderd.  
De ene na de andere workshop of inspraakpro-
cedure is van start gegaan of gaat van start.  

De nieuwe burgemeester Han Ter Heegde is 
beëdigd en vervolgens voortvarend van start 
gegaan. 
Er is overlegd in de 'Stuurgroep Centrummana-
gement', de workshops voor de overwegen in 
Bussum en Naarden, voor de oversteek 

Havenstraat- Nassaulaan en voor het Verkeers-
plan Centrum Bussum. 

Met maatregelen tegen de jongerenoverlast in 
Bussum gaat het de goede kant. Overlast gaat 
harder en met meer mankracht aangepakt 
worden. U kunt overlast melden via telnr. 

 
06-27271887 of via e-mailadres:  

jongerenwerkgooisemeren@versawelzijn.nl. 
 
 
Ruud Zappeij in memoriam 
 
Tot onze schrik kregen wij het droeve bericht 
dat Ruud Zappeij is overleden.  

Ruud had zich al enigszins teruggetrokken uit 
het openbare leven, maar bleef desondanks 
betrokken bij onze BPV. 
We wisten dat hij al langer ziek was.  
Op 4 april jl. is hij toch nog onverwachts heen-
gegaan. 

Wij zullen hem blijven herinneren als een zeer 
betrokken en actieve buurtbewoner en buurt-

coördinator uit de Gildestraat. 
Door het door hem ontworpen logo en het 
briefpapier van onze BPV zal hij niet gauw 
vergeten worden. 

  BPV Centrum Bussum 

10 jaar 

mailto:jongerenwerkgooisemeren@versawelzijn.nl


 

 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 

Kennismaking met de nieuwe burgemees-

ter 
 

Op 20 maart jl. konden BPV’s, buurt- en 
wijkplatforms, etc. kennismaken met de 
nieuwe burgemeester Han ter Heegde. 
Door hem werd geprezen, dat er in de 
gemeente Gooise Meren zo veel buurtcomités 
actief zijn. Ook wethouder Sanderse deed haar 

zegje en Jordi van Dijk, medewerker openbare 
orde en veiligheid hield een presentatie over 
zijn werkgebied. 
Verder werden comités in de gelegenheid 
gesteld een presentatie te geven. 
Stadsraad Muiden hield een presentatie over 
Muiden en onze BPV over het centrum va 

Bussum. 
Onze voorzitter heeft in zijn presentatie 
aangegeven waar onze BPV voor staat, wat wij 
bereikt hebben en tegen welke knelpunten wij 
aanlopen. 
Zoals de constatering, dat eerder opgeloste 
knelpunten door bezuinigingen bij de overheid 

weer keihard terugkeren. 
Dat betreft vooral verrommeling van het 
centrum  door zwerfvuil e.d. en de toegenomen 
overlast van horecapubliek en jongeren. 
De heer Ter Heegde heeft direct aangegeven 
dat hij het belang ziet van het continueren van 

het horecaconvenant met goede afspraken 
tussen horecaondernemers, gemeente, politie 

en BPV’s! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Veel aanwezigen van vertegenwoordigers van 
bewonersorganisaties in het Stadhuis van Naarden 

 

 
Centrummanagement van de gemeente 

 
Op 29 maart jl. is de 'Stuurgroep Centrumma-
nagement' weer bijeen geweest.  

In het overleg is gesproken over het al eerder 

bekend geworden Koopstromenonderzoek en 
de stand van zaken over de Economische Visie 

voor Gooise Meren. 
Volgens planning zal deze visie in mei naar de 
Gemeenteraad gaan en zal er in juni een 
Raadsbesluit genomen worden. 
Ons is wel duidelijk geworden dat Albert Heijn 
voornemens blijft om bij Scapino een nieuwe 

supermarkt te bouwen. 
Zoals wij eerder hebben laten blijken, vinden 
wij dat nog steeds géén goed plan. 
Het laatste woord is er dus nog niet over 
gezegd. 
 
In het overleg zijn ook de aanpak van de 

Vlietlaan, de inzet van fietscoaches, ontwerp 
voorterrein gemeentehuis en Bussum op IJs 
aan de orde geweest. 
Deze onderwerpen zullen in de komende 
maanden nog uitgebreid aan de orde komen. 
 
 

Verkeerscirculatieplan 
 
Na het Raadsbesluit over de Nota van 
Uitgangspunten voor het kaderplan Verkeer 
Centrum is door gemeente Gooise Meren de 
draad opgepakt voor de verdere uitwerking. 

Dat is zo voortvarend gedaan, dat er gelijk een 
tekening getoond werd, die uitganspunt is voor 

de verdere uitwerking. 
Door onze BPV is opnieuw gepleit voor 
verbetering van oversteekbaarheid op de 
Brinklaan en de Landstraat, het behouden van 
de bushaltes op de Brinklaan en maximaal 30 

km/u op de Landstraat.  
Daar blijven we op ‘hameren’! 
Ook de kruising van de Landstraat met De 
Genestetlaan en Nieuwe Raadhuisstraat zal 
vanwege de vrachtauto’s voor de Vomar tot 
veel discussie leiden.  
 

 
Oversteek Havenstraat-Nassaulaan 

 
Na groen licht van de gemeenteraad voor het 
budget voor het aanpakken van deze oversteek 
is op 21 maart jl. overleg gevoerd met 

belanghebbende winkeliers en bewoners. 
Na veel discussie over details en de planning 
van de uitvoering is de startdatum voor de 
werkzaamheden gepland op 1 mei a.s.  
De periode van uitvoering lag erg moeilijk door 
de verschillenden belangen van winkeliers en 
terrashouders. 

Gelukkig is men er door geven en nemen en 
elkaar medewerking toezeggen een oplossing 
gevonden. 
Als het weer niet tegen zit, dan moet het werk 

eind mei gereed zijn. 
Gelukkig is er ook een einde gekomen aan de 
auto’s en bestelbusjes in de Havenstraat. 
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De gemeente heeft begin maart de lang 

beloofde paaltjes geplaatst.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De paaltjes en de mooie bloesembomen maken het 
op de Havenstraat tot een feestje voor fietsers en 
voetgangers 

 
 

Aanpak spoorwegovergang Vlietlaan-
Meerweg 
 
De spoorwegovergangen in Bussum worden 
aangepakt, omdat ProRail overtollige sporen en 
wissels gaat verwijderen. Het verwijderen van 

de wissels zal tot minder geluidhinder leiden. 

Het gehele traject zal straks uit twee sporen 
bestaan, waardoor de wachttijd peer sluiting 
afneemt. Daardoor zullen de overwegen minder 
tijd per uur gesloten zijn. De barrière in ons 
centrum wordt dan wat minder. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Straks minder lang dicht 

 
Wij hebben als aandachtspunten aangedragen, 
dat veel schooljeugd de overweg in beide 
richtingen passeert en dat zij, maar ook 

automobilisten, zorgen voor blokkades en 

slechte verkeersafwikkeling rond de overweg. 
Ook moet er voorkomen worden dat vracht-

wagens op de overweg manoeuvreren. 

Vrachtwagens die willen lossen gebruiken de 
overweg regelmatig om achteruit de Veerstraat 

in te rijden. Het is al meerdere keren gebeurd, 
dat een vrachtauto tussen de spoorbomen klem 
stond en het spoor blokkeerde. Meestal gaat 
het net goed, maar bij een Intercity die 130 
km/u rijdt gaat het fout. Dit heeft helaas al 
eerder tot een dode geleid. 

 
 
Ontwikkelingen van onze BPV 
 
Als laatste in deze nieuwsbrief, maar zeer 
belangrijk is onze flyeractie van het weekend 
van 6 mei a.s. 

Met de flyeractie willen wij meer leden voor 
onze BPV werven. Uiteraard flyeren wij ook in 
het uitbreidingsgebied, waarover wij u eerder 
bericht hebben. 
 
De flyeractie gaat vergezeld van een korte 
enquête en wordt daarom ook aan al onze 

leden toegezonden. Wij willen u verzoeken dan 
ook de enquête in te vullen. 
Dat kost slechts enkele minuten! 
 
Bij de flyeractie zullen we ook fysiek in het 
centrum aanwezig zijn. 

Met de gemeente en de wijkagent staan we 
met informatie over inbraakpreventie op 13 

mei a.s. van 14-16 uur met de BuurTent op het 
Wilhelminaplantsoen. 
Daar kunnen ook de enquête- en aanmeldingen 
worden afgegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

LET OP! 
 
Flyeractie:  

In het weekend van 6 mei a.s. 

 
Enquête: 

Ook voor alle leden van BPV 
centrum en alle bewoners van 

het centrum. 
 

BuurTent: 
Op 13 mei a.s. van 14-16 u. 

staan we informatie met Jordi 
van Dijk van openbare orde en 

veiligheid en wijkagent Marco 
Ernst met de BuurTent van de 

gemeente op het 
Wilhelminaplantsoen. 



 

 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 

COLOFON 
 

De begrenzing van de buurt van de 

buurtpreventievereniging Centrum 
 
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het 
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Brediusdam, 
Landstraat, Simon Stevinweg (gedeeltelijk), 
Hogeweg, Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat, 
Herenstraat, Kloosterweg, Vlietlaan en Olmenlaan.  
(zie onderstaande plattegrond). 
 
De rode lijnen markeren het gebied van BPV het 
Centrum 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 
 

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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