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In samenhang met Mariënburg is dit een prachtige plek voor wonen in het groen!

Beste centrumbewoner,
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we als
bestuur weer een hoop werk weggezet.
De meeste tijd ging zitten in de ongewenste
plannen voor de verplaatsing van Albert Hein
en het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum.
BPV Centrum gaf op 27 september jl. op de
politieke avond van de gemeente Gooise Meren
een presentatie over het centrum van Bussum
en met name de Scapino-locatie.
Bij die presentatie kregen wij deskundige hulp
van betrokken Bussummers.
Thijs Hendriks, bewoner van de Kerkstraat,
hield op deze avond een goed betoog over de
geschiedenis van de plannen en de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Wij zijn hem daar erg dankbaar voor.
Ook het lid van onze BPV Jasper de Rooij heeft
weer een prachtige flyer voor ons ontworpen,

waarmee we onze actie uitgebreid onder de
aandacht konden brengen.
Wij bedanken hem daarvoor hartelijk.
Op de politieke avond van 15 november jl. over
de economische visie hebben we opnieuw de
plannen voor de Scapino-locatie afgeraden.
Naast alles over de Scapino-locatie zijn er nog
meer zaken gepasseerd. Er is overleg geweest
van de 'Stuurgroep Centrummanagement', er
is een wijkschouw gelopen en de wijkschouwen
van 2017 zijn geëvalueerd.
Op de politieke avond van 15 november jl. over
het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum
hebben we ook ons laten horen over de
toegenomen verkeersdrukte in het centrum.
De gemeenteraad besluit hierover op 13
december a.s.

De jaarlijkse verantwoording van het bestuur
heeft u ontvangen, waarvan we u de resultaten
melden.
En als laatste is in december nog het nieuwe
horecaconvenant met gemeente en politie
besproken.
Vanwege de donkere dagen voor Kerstmis
hebben we in deze nieuwsbrief weer tips ter
voorkoming van inbraken opgenomen.
Centrummanagement van de gemeente
In de overleggen met de 'Stuurgroep
Centrummanagement' zijn weer vele
onderwerpen aan de orde geweest.
De gebiedsvisie voor het centrum wordt door
de gemeente Gooise Meren, als vervolgactie op
de Visie Economie & Toerisme, geactualiseerd.
Het idee is meerdere scenario’s uit te werken
voor de toekomst van het centrum, waarbij ook
ruimte wordt gezocht voor uitbreiding van
dagelijkse boodschappen. Dit voorstel heeft de
gemeente besproken met AH en zij willen met
de gemeente optrekken. Aandachtspunt is dat
er integraal gekeken wordt, maar dat de zaken
die zijn vastgelegd niet opnieuw ter discussie
worden gebracht.
Wijkagent Marco Ernst is bezig om de auto’s
van de marktlui die niet in de vergunning zijn
opgenomen te verwijzen naar andere
parkeerplekken.
Hij heeft ook de mogelijkheden voor extra
fietsparkeren onderzocht. Dit zal worden
verwerkt in een plan van aanpak. Hierin wordt
ook het onderwerp fietscoaches opgenomen.
Tijdens de schouw voor het fietsparkeren is ook
aangegeven dat op sommige plekken meer
groen kan worden gerealiseerd. Met dat laatste
zal het centrum groener kunnen worden!

Ontwikkelingen Scapino terrein
Omtrent de ontwikkelingen rond de Scapinolocatie stonden er herhaaldelijk stukjes in
BussumsNieuws. De herhaalde berichten over
een mogelijke vestiging van Albert Hein leidde
bij het bestuur van BPV Centrum Bussum tot
ongerustheid over die plannen.
Immers in 2013 zorgden eerdere plannen voor
een supermarkt tot veel bezwaren.
O.a. op de informatieavond van 21 mei 2013
was er veel commotie vanuit de burgerij over
de toenmalige plannen voor een supermarkt op
de Scapino-locatie. Er was brede kritiek en
steun van diverse partijen en betrokken
bewoners ter voorkoming van verdere toename
van de winkelleegstand in het centrum.
De planologen De Veth en Flink, Hart voor
Bussum en onze BPV hebben toen de nodige
constructieve kritiek laten horen.
Wethouder Barneveld en de meerderheid van
de politieke partijen legden die kritiek in eerste
instantie naast zich neer.
Toch werden de plannen uiteindelijk afgeschoten!
Dat gebeurde omdat de winkelleegstand in het
centrum nog bleef toenemen en de weerstand
tegen de plannen verder toenam.
Nu lijkt men weer te proberen om op de
Scapino-locatie een supermarkt te bouwen.
Waarom nu opnieuw?
De mening van de bewoners is toch duidelijk!

Ook de excessen bij het laden en lossen
kwamen aan de orde.

Het is hoog tijd om van deze lelijke hoek iets moois
te maken

Gekker moet het niet worden
(foto van een van onze leden)

BPV Centrum gaf daarom op 27 september jl.
een presentatie over het centrum van Bussum
op de politieke avond van de gemeente Gooise
Meren.
Bij die presentatie kregen wij deskundige hulp
van betrokken Bussummers.
Thijs Hendriks hield op deze avond een goed
betoog over de geschiedenis van de plannen en
de mogelijkheden en onmogelijkheden.
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Het bestuur van onze BPV heeft met deze
presentaties bovenal een constructieve
bijdrage willen leveren tot een levendig en
bewoonbaar centrum.
De mogelijkheid dat Albert Heijn naar de
Scapino-locatie gaat verhuizen, is nog steeds
een slecht plan.
Meer winkeloppervlak is gezien de leegstand
problemen in het centrum van Bussum nog
steeds uit den boze. Elke Retail deskundige
heeft dat ondertussen al gezegd. Ook Albert
Hein gaat last krijgen van internetwinkelen en
thuisbezorgen van boodschappen. Denk ook
aan pick-up points en maaltijden pakketten,
etc.
Het vertrek van AH naar Scapino betekent, dat
de loop uit de hoek van de Hema verdwijnt.
Wij hebben voorgesteld, dat AH op de huidige
locatie aan de Veerstraat een verbouwde
(eventueel grotere) supermarkt maakt. Daar
zijn voldoende mogelijkheden voor.
Voor wonen en meer groen in het centrum is
de Scapino-locatie ideaal.
Meer woningen is ook meer klanten voor de
winkels.
Een supermarkt op het Scapinoterrein zou ook
weer meer verkeer op in het al heel erg drukke
centrum opleveren.
De bevoorrading geeft blokkades van de Kerkstraat door het manoeuvreren van de grote
vrachtwagens.
Kijk maar eens bij de Vomar in de Landstraat
en het gedoe van de vrachtwagens op de
kruising bij café 't Raedthuys.
Ondertussen hebben gelukkig enkele politieke
partijen zich al uitgesproken tegen de
verplaatsing van Albert Hein naar de Scapinolocatie. De gemeente lijkt ook naar meer opties
voor een grotere Albert Hein op de Veerstraat
of de Veldweg te kijken.
We houden in elk geval de vinger over de
ontwikkelingen strak aan de pols!

Ledenraadpleging i.v.m. jaarstukken BPV
Op 10 november jl. hebben wij aan u de
stukken over het jaar 2016-2017 met een
stembiljet ter goedkeuring voorgelegd.
Er is door 39 leden een stembiljet ingeleverd.
Zij gingen zondermeer akkoord met de jaarstukken.
Diverse leden complimenteerden het bestuur
met het jaarverslag en de vasthoudendheid
m.b.t. de ontwikkelingen rond de Scapinolocatie.
Over de oversteek van de Nassaulaan naar de
Havenstraat werden door diverse leden ook
opmerkingen gemaakt. Ouderen blijken daar in
paniek te raken, omdat zij geen voorrang
krijgen om over te steken.
Het bestuur van onze BPV blijft dit aankaarten
bij de gemeente.
Meldt ons in elk geval knelpunten in het
centrum!
U bent immers ook de ogen en oren in het
centrum.

Wijkschouw 21 september jl.
Opnieuw is de op het Wilhelminaplantsoen
aangereden buis voor nr. 12 gemeld. Dit type
buis is echter niet meer in productie. Een
andere oplossing is nog niet voorhanden.

Hopeloos geval, want zo’n beugel is niet meer in
productie
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Het slechte onderhoud van de fontein op het
Wilhelminaplantsoen is bij de wijkschouw
opnieuw aangekaart.

Evaluatie over de Wijkschouwen
Bij deze evaluatie is gebleken, dat de marktlui
een brief hebben gehad met regels over o.a.
het parkeren rond de markt. Als zij zich niet
aan die regels houden, dan zal er opgetreden
worden. (De laatste weken lijkt dit succes te
hebben)
De herhaaldelijk sterk vervuilde fontein op het
Wilhelminaplantsoen is leeggehaald en zal in de
toekomst beter worden schoongehouden.
De klachten over vandalisme in de parkeergarage van de Nieuwe Brink worden alleen in
ernstige gevallen aangepakt. Dit vindt zijn
oorzaak in de toekomstige plannen voor deze
garage.
Geluidhinder centrum Bussum

Dat ziet er toch niet uit ………….
We kaarten dit al een langere tijd aan

Ook de oversteek Havenstraat-Nassaulaan
passeerde bij de wijkschouw weer de revue.
Gemeente en politie persisteren in hun mening
dat het zoals het er nu bij ligt goed is ……………
Er zullen door de gemeente nog wel diverse
kleine aanpassingen worden gedaan.
Maar een goede oplossing is nog niet in zicht.
Parkeren auto’s en fietsen rond de markt blijft
een drama. Gemeente en politie hebben aangegeven dat er plannen in de maak zijn. Bij de
evaluatie van de wijkschouwen in november
bleek dat er maatregelen genomen zijn.
Op de Brinklaan bij o.a. de meubelzaak
stonden sinds enige tijd een reclamebord en
stoeltjes in de loop voor voetgangers.
Deze melding heeft direct geleid tot het
aanspreken van de winkelier.

BussumsNieuws maakte eind juli, op basis van
gemeentelijke informatie bekend, dat meer dan
7700 bewoners van de gemeente Gooise Meren
overdag of 's nachts veel of erg veel last van
geluidsoverlast van de weg of het spoor hebben. De gemeente had daarvoor onderzoeksbureau dBvision onderzoek laten doen.
In augustus werd vervolgens voor veel straten
in Bussum een openbare bekendmaking
gedaan over het vaststellen van de ten hoogste
toelaatbare geluidbelasting in die straten.
De stukken en de besluiten daaromtrent van de
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
waren op het gemeentehuis in te zien.
Bestudering van deze stukken leerde ons, dat
in het centrum van Bussum in veel straten een
hoge geluidbelasting is.
O.a. op de Brinklaan en de Landstraat is dat
ruim 60 dB.
Aan de hand van deze geluidbelasting is er een
programma opgezet om bestaande woningen
te isoleren. Technici van NIBAG uit Oss zijn
gestart met huisbezoeken.
Bij die huisbezoeken worden woningen onderzocht en worden indien nodig geluidsisolerende
maatregelen aangeboden.
Veiligheidsmarkt 14 oktober jl.
Deze werd redelijk druk bezocht. Er waren
stands van Versa, politie, brandweer, bedrijven
met materialen en systemen voor inbraakpreventie, slachtofferhulp, Rode Kruis, etc.
Ook onze BPV was vertegenwoordigd.
Tevens werd er een zeer leerzame workshop
gehouden over observeren en signaleren.

Daar is geen doorkomen aan.
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Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn ze zelfs
met 2 man tot ’s avonds 12 uur op pad.
Dat komt neer op heel veel taken voor slechts
6 man en dat ook nog in vier kernen on onze
gemeente.
Inbraakgolf in onze gemeente

De veiligheidsmarkt in de hal van het verbouwde
gemeentehuis.

Horecaconvenant
De gemeente werkt ondertussen hard aan een
nieuw horecaconvenant. Wij zijn blij dat de
toezegging van de burgemeester Han ter
Heegde dat dit opgepakt zou worden en zo snel
resultaat heeft gegeven.
Op 7 december is er met de betrokken BPV’s
overleg over het concept geweest.
Begin 2018 zal het nieuwe convenant naar
verwachting ondertekend worden.

Buitengewoon opsporingsambtenaren
Op 18 augustus jl. heeft het bestuur van BPV
Centrum Bussum overleg gehad met twee
Buitengewoon Opsporingsambtenaren, de zgn.
BOA’s. Het team voor de gemeente Gooise
Meren bestaat uit 6 personen. Het is ons meer
duidelijk geworden over welke taken zij
hebben. Zij houden toezicht op parkeren,
horecaoverlast, natuurgebieden, etc.

Van Jordi van Dijk, medewerker openbare orde
en veiligheid van de gemeente Gooise Meren
kregen we voor de zomer een waarschuwing
vanwege een plotselinge toename van het
aantal inbraken.
Er werden tips verspreid ter voorkoming van
inbraken.
Omdat nu de donkere dagen weer aangebroken
zijn, voegen wij opnieuw enkele tips toe ter
voorkoming van inbraken tijdens uw
aanwezigheid.

TIPS WAT U ZELF
THUIS TEGEN
INBRAKEN KUNT DOEN
Met de feestdagen loopt het huishouden vaak
net iets anders.
Gaat u tijdens de feestdagen gezellig naar
uw buren, familie of vrienden?
Of bij Oud en Nieuw de straat op?
Of krijgt u juist bezoek?
Even familie ophalen, nog snel een
boodschap doen.
Ook op dit soort momenten zijn insluipers uit
op uw kostbare goederen.
Laat hen uw feestdagen niet bederven!
Zorg ervoor dat terwijl u feest viert een
inbreker niet ongemerkt naar binnen kan
glippen.
Sluit ramen en deuren, ook als u even weg
bent.
Licht zet inbrekers in het zicht!
Inbrekers zijn in de wintermaanden het
meest actief in de vooravond. Want als het ‘s
avonds donker is en er brandt op dat
moment geen licht in een woning, weet een
inbreker dat er niemand thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw
binnen- en buitenverlichting kunt u dit
voorkomen.
Maar alleen verlichting is niet genoeg.
Inbrekers slaan graag toe zonder dat
toevallige voorbijgangers hen kunnen zien.
Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis.
Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals
een raam met een grote struik ervoor of een
niet verlicht portiek of voorportaal?
Zet ze in het licht!
Wij hopen dat u met deze tips verstoken
blijft van ongewenst bezoek!
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De bank op de Brediuskruising is vervangen
door 16 fietsenbeugels die soelaas kunnen
bieden aan de drukte met fietsen bij het
Filmhuis en Archibald.

Inbraken in Naarden en Bussum - voorjaar 2017

Jeugdproblematiek
Rondom Mc Donalds is momenteel het meeste
mis met overlast van jongeren. Verder is het in
het centrum vooralsnog rustig.
Van The Spot krijgen we regelmatig door als er
een jongerenfeest is, waarmee we de
omwonenden verder informeren. Hier lijkt de
overlast de laatste tijd wat minder te zijn.
Feit is wel dat jongeren onder de 18 jaar nog
steeds aan drank kunnen komen en daardoor
voor overlast zorgen. Er blijken drankkoeriers
te opereren, die bemiddelen, zodat de jeugd
onder de 18 jaar het toch op een zuipen kan
zetten.
Gelukkig is recent de aanval op die drankkoeriers geopend en is er een campagne gestart
om het drankmisbruik bij de jeugdigen in te
dammen.

Deze hangplek is gelukkig opgeheven

Verkeerscirculatieplan
‘BPV centrum Bussum' heeft tijdens workshops,
inspraakavonden en op de Politiekeavond van
15 november jl. continue pleidooi houden voor
het noodzakelijke aanscherpen van het
kaderplan voor het verkeer in het centrum.
Het is veel te druk door doorgaand verkeer.
De oversteekbaarheid van de straten in het
centrum is problematisch. Diverse stoepen en
fietspaden zijn onveilig door spookrijders.
Met name als de duisternis valt zijn er meer
nog meer risico’s op ongevallen.

Jongerenoverlast Brinklaan NoordLandstraat Noord
Van de bewoners van de Brinklaan hadden we
vernomen dat de bank op het plein tussen
Brinklaan en Landstraat bron was van ernstige
overlast van hangjongeren.
Deze klacht hebben wij aangekaart bij de
burgemeester. Deze klacht is vrijwel direct
opgepakt en heeft er toe geleid, dat deze bank
verwijderd is.
De omwonenden zijn daar heel erg blij mee!
Namens onze BPV en de bewoners willen wij
iedereen bedanken voor het snel oppakken van
de klachten van de hangjongeren en het
bereikte resultaat.
Ook de bank die uitkeek op de kruising
Brediusweg/Brinklaan is op verzoek door van
de wijkagent door Eddie Bakker van Beheer
Openbare Ruimte verwijderd.

Invallende duisternis en rustiger momenten
waardoor auto’s harder rijden zijn vol risico’s!
De verkeersproblematiek die door het bestuur
van BPV Centrum Bussum wordt aangekaart is
zeker niet makkelijk.
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Het centrum heeft veel last van doorgaand
verkeer, dat regionale oorzaken heeft.
De gemeente kan die niet 1-2-3- oplossen en
wil die problemen waarschijnlijk doorschuiven
naar het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan en kijken of er in dat kader wat
op te lossen is.
We blijven dat uiteraard op de voet volgen.
Eerst nog afwachten wat de gemeenteraad op
13 december a.s. over het Kaderplan Verkeer
Centrum Bussum zal besluiten.
Vuurwerkverbod
Het zal dit of volgend jaar nog niet van een
vuurwerkverbod komen, maar feit is dat door
de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is
geadviseerd een verbod in te stellen voor
knalvuurwerk en vuurpijlen.
Dat zou een prima oplossing zijn!
Hopelijk zal dit toch snel zijn beslag krijgen en
wordt de vuurwerkoverlast beperkt.
Bussum op IJs
De verbouwing van het gemeentehuis zit er
weer op, zodat het parkeerterrein gelukkig
weer beschikbaar is voor Bussum op IJs.
Er kan weer schaatsles gegeven worden en
naar hartenlust geschaatst!
Dit jaar is het de 10 keer.
Bij de aanpassing van het parkeerterrein in
2018 zal in elk geval rekening gehouden
worden met de mogelijkheid van dit evenement
in de toekomst

Gezellige drukte in het centrum

FIJNE KERSTDAGEN EN
EEN GOED EN VOORAL
GEZOND EN VEILIG 2018!
Het bestuur van BPV Centrum Bussum
Vanaf dit jaar weer ijspret!
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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, Brediusdam,
Landstraat, Simon Stevinweg (gedeeltelijk),
Hogeweg, Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat,
Herenstraat, Kloosterweg, Vlietlaan en Olmenlaan.
(zie onderstaande plattegrond).

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.

De rode lijnen markeren het gebied van BPV 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
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
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