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Eind 2017 – De Kerstsfeer is weer voorbij …….  
 
 
Beste centrumbewoner, 
 
Eind 2017 begin 2018 was er veel overlast 
rondom het Veerplein. Politie ingrijpen was 
zelfs nodig. The Spot moest ook weer eens op 
zijn nummer gezet worden. Dat alles heeft 
geleid tot hernieuwde acties van het bestuur 
van BPV Centrum Bussum met gemeente 
politie en jongerenwerk. 
De Scapino-locatie vraagt van ons bestuur de 
nodige aandacht. Vanwege de komende verkie-
zingen gaan wij de ‘straat’ op om te flyeren 
voor wonen en groen op deze plek. Jasper de 
Rooij heeft weer gezorgd voor de prachtige 
flyer. Ook hebben we aandacht voor vervuiling 
in het centrum en schade aan straatmeubilair. 
Meldingen van u als lid kunnen we daarbij goed 
gebruiken! 

 
BPV Centrum Bussum en gemeente 
 
Door de gemeente is het wijkwethouderschap 
geëvalueerd met bewoners en bewoners 
vertegenwoordigende organisaties, waaronder 
het bestuur van BPV Centrum Bussum. 
Uit de bijeenkomst bleek dat de rol van de 
wijkwethouder niet duidelijk genoeg was en te 
vrijblijvend. 
Ook klonk de klacht dat er door de wijkwet-
houder weinig kon worden bereikt en/of niet 
genoeg medewerking kreeg van de collega 
wethouders en ambtenaren.  
Er bleek behoefte aan een ambtelijke 
‘evenknie’.  
Uit de evaluatie worden aanbevelingen voor het 
nieuwe college van Burgemeester en 
Wethouders geformuleerd. 

BPV Centrum Bussum 

10 jaar actief 
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Scapino-locatie  
 
Wij blijven ons als BPV Centrum Bussum inzet-
ten voor een fijn en leefbaar centrum. Elke 
mogelijkheid tot inspraak grijpen we aan om 
onze wensen en zorgen kenbaar te maken.  
Wij zijn en blijven tegen een verplaatsing (en 
uitbreiding) van Albert Heijn van de Veerstraat 
naar het Scapino terrein. Wij en heel veel 
inwoners van Bussum zijn het daar helemaal 
niet mee eens.  
 
Onze zorgen betreffende het centrum gaan 
over de volgende punten: 
• Winkelleegstand:  
Er is te veel leegstand in het Centrum van 
Bussum. Er zijn te veel winkels voor de 
afnemende vraag.  Krimp is onvermijdelijk.   
De veranderingen zijn niet tijdelijk of generatie 
bepaald maar blijvend.  Alleen met een 
compact centrum is de winkelleegstand 
enigszins te bestrijden! 
• De mogelijke verhuizing van Albert Heijn van 
Veerstraat naar Scapinoterrein. 
Deze verhuizing is helemaal niet nodig en 
maakt het winkelgebied alleen maar groter 
terwijl het juist compacter moet worden! 
Bovendien is het uitermate onverstandig om 
een grote, verkeer aantrekkende supermarkt 
inclusief Pick Up Point midden in het centrum 
te plaatsen. Dat levert enorm veel verkeer op 
en hinder van vrachtwagens die komen laden 
en lossen. Dat gaat ten koste van het woon-
genot en de gezondheid van veel centrumbe-
woners. 
• BPV Centrum Bussum is daarom TEGEN een 
supermarkt op het Scapino terrein. 
• We zijn VÓÓR een groen, veilig en gezond 
centrum, met woningen vlakbij de voorzienin-
gen in het centrum. Daar bestaat enorme be-
hoefte aan, onder starters en ouderen. Laten 
we bouwen voor de behoefte in plaats van voor 
nog meer winkelleegstand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scapino voor wonen in het groen en minder verkeer 

 
Politieke partijen en Scapino 
 
Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Wij hebben voor u onderzocht welk 
standpunt de politieke partijen over het 
Scapinoterrein hebben.  
De standpunten zijn als volgt. 
 
Deze 4 partijen zijn vóór alleen woningen 
met groen op het Scapinoterrein: 
 
Hart voor BNM - Goois Democratisch 
Platform - PvdA - D66 (kan volgens D66 
alleen in overleg met Albert Heijn) 
 
Deze 2 partijen houden de mogelijkheid open 
voor een Albert Heijn op het Scapinoterrein: 
 
CDA - VVD 
 
Deze 3 partijen zijn noch voor noch tegen: 
 
GroenLinks - ChristenUnie - 50-PLUS 
  
Ons bestuur gaat vanwege de komende 
verkiezingen de ‘straat’ op om te flyeren voor 
wonen en groen op deze plek. 
Op 15 maart a.s. staan we met een kraam op 
de markt en op 17 maart op het Veerplein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Clinge druk en gevaarlijk verkeersknooppunt 

Wij hopen dat u allemaal gaat 
stemmen.  
Help mee het centrum leefbaar 
te houden.  
KIES voor een partij die wonen 
en groen wil op het Scapino-
terrein en  
Albert Heijn laat zitten waar die 
nu zit: aan de Veerstraat !!! 
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Horecaoverleg 
 
Na een periode van redelijk rustige weekends, 
rondom The Spot kregen we bij onze BPV 
meldingen binnen over vuurwerk en 
geschreeuw in de nacht van zaterdag 27 
januari op zondag 28 januari jl. 
Door omwonenden van het Wilhelminaplant-
soen is met Arno Haye gebeld met de vraag 
wat er aan de hand was. Bij The Spot was een 
besloten feest van een jongen uit Laren die 18 
jaar werd.  
De heer Haye gaf aan dat The Spot om 3:00 
dicht is gegaan en dat hij dan niks meer kan 
doen aan de herrie op straat. De herrie was 
echter al eerder begonnen (vanaf 2:00 uur) en 
dan is het wel de verantwoordelijkheid van de 
heer Haye om te zorgen dat het op straat 
rustig is.  Hij gaf aan dat hij niks had 
doorgekregen van de portiers. Hij heeft zijn 
excuses aangeboden.  
Na sluiting van het feest werd er ook nog om 
3:10 uur op de Oud Bussummerweg vuurwerk 
afgestoken.  
Na het afsteken van dat vuurwerk was er 
opnieuw geschreeuw in de buurt. 
De daders van het vuurwerk waren natuurlijk 
gevlogen. Uiteindelijk werd het na 4:00 uur 
weer rustig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veerplein bron van overlast 
 
 
Vanuit BPV Centrum hebben we navraag 
gedaan bij de politie. Uit hun dagrapporten 
bleek dat er meldingen over incidenten waren, 
beiden na 03.00 uur, waarbij politie twee keer 
aanwezig is geweest.  
De twee gemelde incidenten hebben respec-
tievelijk plaatsgevonden op de Landstraat en 
op het Wilhelminaplantsoen. 
In beide gevallen waren daar jongeren bij 
betrokken die teveel alcohol hadden 
gedronken. Maar helaas kon niet voor 100% 
zeker vastgesteld worden uit welke horeca-
gelegenheid die jongeren vandaan kwamen. 

De politie heeft met de heer Arno Haye contact 
opgenomen om dit met hem te bespreken en 
wat zijn visie op het geheel is. Er is in ieder 
geval nogmaals benadrukt dat overlast in de 
directe omgeving van The Spot ook zijn 
verantwoordelijk is en blijft.  
Helaas was het woensdag 21 februari jl. 
opnieuw raak met flinke overlast bij The Spot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhoudende parkeerexcessen bij McDonalds  
 
 
Jeugdproblematiek 
 
Sinds begin december jl. was er al overlast van 
vuurwerk in het centrum, dat voornamelijk 
wordt afgestoken door hangjongeren. 
De jongeren komen langs en gooien links en 
rechts vuurwerk om hen heen, ook al lopen er 
mensen met kinderen dat maakt ze niets uit. 
Ook hadden vele bewoners last van sneeuwbal-
len gooien tegen de ramen.  
In december nam die overlast van hangjon-
geren en vuurwerk op en rond het Veerplein 
verder toe.  
Op 30 december zorgde een grote groep 
jongeren voor flinke overlast, waarbij de politie 
ter plaatse was. Daarbij was ook vuurwerk in 
het spel en er werd vuurwerk bij McDonalds 
naar binnen gegooid. 
  
Woensdagavond 3 januari jl. was het weer raak 
met een grote groep jongelui die onder de 
arcade bij de Bruna/Stam stonden tot aan de 
ingang van de appartementen.  
Er stonden twee politieauto’s in de Veerstraat 
en even later arriveerden er twee politiebusjes 
waarvan één dwars op de Veerstraat bij Stam 
ging staan en de andere bij de appartementen 
boven de bibliotheek. De agenten zijn vrij lang 
aanwezig geweest en hebben jongeren 
aangesproken die bij McDonalds vandaan 
kwamen en/of uit de richting Hema kwamen.  
  
Het leek ons, dat het Veerplein structureel een 
plek met overlast wordt.  



 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1500 huishoudens in het centrum van Bussum 

Dat probleem hebben we voorgelegd aan onze 
wijkagent Marco Ernst. Hij gaf aan, dat de 
maand december inderdaad veel overlast gaf. 
Vooral bij McDonalds die in december 
buitengewoon hoge kortingen gaf, waardoor de 
schooljeugd daar in grote aantallen naartoe 
trok.  
 
Daarom heeft de politie extra inzet 
georganiseerd. De situatie op 3 januari jl. was 
hier een van de resultaten van: 28 raddraaiers 
zijn uit de anonimiteit gehaald. Opvallend was 
dat het nagenoeg geen Bussumse jongeren 
betrof. 
Bij enkele vuurwerkincidenten is ook door de 
jeugdwerkers van Versa op geacteerd. 
 
 
Versa Jongerenwerk in Gooise Meren  
 
Als vervolg op het overleg met de wijkagent 
hebben op 1 februari de bestuursleden van 
onze BPV Rob Riksen en Akke Walma een 
gesprek gehad met Lennert Bont van Jongeren-
werk Gooise Meren,  Nikki Lowijs (veiligheid 
gemeente) en Eddie Bakker (Beheer en 
Onderhoud gemeente). 
De jongerenwerkers van Versa Gooise Meren; 
coachen, bemiddelen, dragen bij aan een 
harmonische samenleving in buurten en 
wijken, inspireren en dragen bij aan de wensen 
en behoeftes van jongeren om te participeren 
in de maatschappij. 
  
In de praktijk kan deze filosofie als volgt 
worden uitgewerkt: 
Bij het voorval van 3 januari jl. was er over-
last  en vernieling door plm. 50 jongeren in en 
om Mc. Donalds. Jongerenwerk heeft samen 
met de politie zo goed als mogelijk de orde 
hersteld en de jongeren zijn geregistreerd. Een 
aantal jongeren kwamen niet uit Bussum. 
De ouders van de jongeren uit de hele 
regio hebben een brief ontvangen met de 
mededeling dat hun kind geregistreerd staat. 
En hun betrokkenheid bij een volgend incident 
zal leiden tot passende maatregelen. 
Daarnaast heeft jongerenwerk gesprekken 
gevoerd met de woonomgeving. Dit heeft 
geleid tot het verstrekken van een groepsapp 
voor McDonalds  en Albert Heijn, de bewoners 
en afspraken met de scholen om de jongeren in 
zicht te houden in de woonomgeving.  
Ook onze BPV heeft verzocht om aangesloten 
te worden op de groepsapp. En wij hebben 
Lennert Bont gevraagd deel te nemen aan onze 
wijkschouwen teneinde over en weer informatie 
uit te wisselen. Ook zal er een bijeenkomst 
plaatsvinden waar de ondernemers, de 
gemeente, handhaving, politie, BPV Centrum 
en het jongerenwerk de handen ineen zullen 
slaan om de overlast aan te pakken. 

Ook zal er een workshop worden aangeboden: 
‘Omgaan met hangjeugd’ voor alle 
buurtbewoners die hier behoefte aan hebben. 
Het bovenstaande is een van de 
praktijkvoorbeelden uit onze wijk. 
 
Wilt u meer weten over de activiteiten van het 
jongerenwerk kijk dan op de website 
www.versawelzijn.nl .  
Dit is echt de moeite waard. Ook is een boekje 
beschikbaar waarin alle activiteiten van Jonge-
renwerk in Gooise Meren omschreven worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernieuwde zebra’s in de Landstraat 
 
 
Inbraak  
 
Op 8 december kregen wij van de gemeente 
Gooise Meren bericht dat er sprake was van 
een inbraak golf met 21 inbraken. 
Dit bericht hebben wij met tips tegen inbraken 
aan onze leden kenbaar gemaakt. 
Tot onze verbazing berichtte BussumsNieuws in 
haar editie van 27 december jl.  dat het aantal 
inbraken in 2017 gedaald was t.o.v. 2016. 
Navraag bij de gemeente Gooise Meren heeft 
ons duidelijk gemaakt, dat in deze tellingen 
van het laatste aantal gemelde inbraken nog 
niet was opgenomen. 
 
 
Buurtaanhangwagen met preventietips 
 
Op 14 december jl. stond de buurtaanhang-
wagen op de weekmarkt op het Wilhelmina-
plantsoen. 
Dit was een actie vanuit team Openbare Orde 
en Veiligheid van de gemeente, in het kader 
van de aanpak tegen woninginbraak, en voor 
het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). 
Bij de buurtaanhangwagen kregen bewoners 
meer informatie over de manier waarop 
woninginbraken worden gepleegd en welke 
maatregelen zij zelf kunnen nemen om dit te 
voorkomen. Tevens was het mogelijk om bij de 
buurtaanhangwagen een afspraak te maken  
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voor een persoonlijk preventieadvies van de 
woning.  Gemeente, brandweer en politie 
waren aanwezig om vragen van bewoners te 
beantwoorden en samen ideeën uit te wisselen 
voor een veilige woon- en leefomgeving. 
Ook was er een vertegenwoordiging van onze 
BPV aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekers bij de buurtaanhangwagen 
 
 
Bussum op IJs 
 
Nu de verbouwing van het gemeentehuis er zit, 
kon Bussum op IJs weer doorgaan. Omdat het 
de 10e keer was, werd het feestelijk gevierd. 
Er was weer veel schaatspret! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfeervol schaatsen 
 
 
Jaarwisseling  
 
Volgens de gemeente Gooise Meren, brandweer 
Gooi en Vechtstreek en politie verliep de 
jaarwisseling relatief rustig. Er was naar de 
mening van deze instanties sprake van een 
veilige en gezellige jaarwisseling. 
In Bussum werd slechts twee keer uitgerukt. 

Bij het meldpunt vuurwerkoverlast werden voor 
heel Bussum ruim 100 klachten gemeld. Het 
grosse van de klachten betrof de Westereng 
(51 stuks) en de omgeving van het Sportpark 
(43 stuks). 
Rond het Veerplein zijn 8 klachten gemeld. 
 
 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
 
Burgemeester Han ter Heegde roemde op de 
nieuwjaarsreceptie hoe burgers samen de 
gemeente Gooise Meren op de kaart zetten. 
Dat was de kern van zijn boodschap.  
Samen doen de bewoners erg veel, zo stelde 
de burgemeester. "We mogen trots zijn op 
onze gemeente en dan met name op alles wat 
er in de kernen gebeurt”. Hij constateert dat er 
enorm wordt samengewerkt. Van het opzetten 
van evenementen, zoals de sinterklaasintocht 
en het carnaval, tot sport en culturele vereni-
gingen. Hij bedankte al die héél actieve 
mensen voor hun inzet voor Gooise Meren." 
Volgens de burgemeester staat Gooise Meren 
er, mede daardoor, na twee jaar erg goed 
voor. Daarmee kunnen we naar zijn mening 
naar de toekomst kijken. “In gemeente Gooise 
Meren wonen, werken en recreëren we in een 
van de mooiste gebieden van Nederland, met 
topvoorzieningen”. Het is volgens hem onze 
grote opgave dat op het hoge niveau te houden 
daar waar de druk steeds groter wordt.  
 
 
Vervuiling in het centrum van Bussum 
 
De laatste maand is er sprake van veel 
hondenuitwerpselen op de stoep.  
Dat geldt voor onder andere de Visserstraat, 
Havenstraat, Landstraat, Oud Bussummerweg  
De poep op de stoep/straat neemt extreme 
vormen aan! 
Wij hebben deze klacht opnieuw onder de 
aandacht bij de gemeente gebracht.  
Door de BOA’s zal er extra op gelet worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervuilde boomspiegel in de Visserstraat 
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De BOA is er voor kleine ergernissen en 
overlast 
 
Er werken 10 toezichthouders, voor de 
gemeente Gooise Meren, zij houden toezicht in 
de vier kernen.   
Hij of zij draagt een uniform en een insigne, 
maar is geen politieman- of vrouw. We hebben 
het over de buitengewoon  opsporingsambte-
naar, kortweg BOA. De BOA is een bekend 
gezicht in het straatbeeld, maar wat doet hij of 
zij precies en wat zijn de bevoegdheden? 
 
De BOA’s dragen bij aan een prettige 
leefomgeving in de gemeente. Zij richten zich 
op de aanpak van overlast en van kleine 
ergernissen in de openbare ruimte. Denk 
bijvoorbeeld aan vernielingen, hangjongeren, 
hondenpoep, rommel op straat, milieudelicten 
en parkeeroverlast. 
Daarnaast letten zij op de verkeersveiligheid 
rondom scholen. Veel mensen ergeren zich aan 
anderen die het allemaal niet zo nauw nemen 
met de afspraken en regels. Zij spreken 
burgers daarom aan op hun gedrag. Men kan 
de BOA ook zelf aanspreken als wij een vraag 
hebben of een melding willen doen.  
 
Als het nodig is, bekeuren zij de mensen die 
bijvoorbeeld afval op straat gooien, hun hond 
op straat laten kakken zonder dat op te 
ruimen, hun auto verkeerd parkeren of 
onvoldoende parkeergeld betalen. 
De rol van BOA lijkt misschien onduidelijk en 
soms wordt er gekscherend over gedaan, maar 
eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. 
De BOA is er echt niet alleen om bonnen uit te 
schrijven, al is dit soms noodzakelijk. Het 
voorkomen en oplossen van kleine ergernissen 
en overlast, dáár zetten de BOA’s zich voor in. 
 
Een BOA heeft dezelfde opsporingsbevoegd-
heden als een politieagent. Het verschil is dat 
een politieagent bevoegd is voor álle wetgeving 
en een BOA alleen voor bepaalde wetten. Dit 
zijn bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) en de Wegenverkeers-
wet.  Een BOA mag bijvoorbeeld ook vragen 
naar uw identiteitsbewijs, desnoods kunnen zij 
dit vorderen als dit nodig is voor de uitvoering 
van zijn taak. 
 
Kortgezegd zijn de BOA’s er voor een prettige 
en veilige leefomgeving. 
 
Wilt u contact met een BOA? 
Bel met de gemeente: 035 207 00 00  
of mail naar:  
toezicht-handhaving@gooisemeren.nl.    
 
Na een melding neemt een BOA altijd contact 
met u op om aan te geven wat er met uw 
melding wordt gedaan of gebeurd is. 

Melden heeft zin. De BOA’s kunnen gericht 
(extra) gaan surveilleren op basis van veel 
voorkomende en gemelde problemen. Hoe 
meer informatie buurtbewoners aanleveren, 
hoe beter de BOA’s hun werk kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nieuwe Brink is ‘het’ helaas nog steeds niet ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilhelminaplantsoen – Tussen bibliotheek en The 
Spot vijf kapotte straat lantaarns op een rij. (Eén is 
zelfs helemaal weg!) 
 
 
 
.  

Ziet u kapotte straatlantaarns of 
andere kapotte zaken of vervuiling 
meldt het dan! 
Dan kan bij het Meldpunt Openbare Ruimte 
van de gemeente Gooise Meren  via  
tel. 035-207 00 00 of 
www.gooisemeren.nl  
Of meldt het aan ons op het emailadres   
info@bpvcentrumbussum.nl 
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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). 
 
Het werkgebied van BPV Centrum bevindt zich 
binnen de rode lijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
De BOA voor kleine ergernissen en 
overlast 
Wilt u contact met een Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) BOA? 
Tel. 035 207 00 00  
of mail naar:  
toezicht-handhaving@gooisemeren.nl. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Meldpunt Openbare Ruimte 
gemeente  Tel. 035-207 00 00 
SPOED Buiten kantoortijden  
Tel. 035-207 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 
 
 

 
 
 
 


