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Nieuwsbrief 34 
 
 
 

‘De Vonk’: wordt het slopen of opknappen? 

 
 
Beste centrumbewoner, 
 

Het is weer de hoogste tijd u te informeren 
over de ontwikkelingen in ons centrum. 
Van diverse leden hebben wij laatste maanden  

meer dan ooit meldingen gekregen over 
overlast in het centrum. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het bestuur 
van onze vereniging en is het noodzakelijk dat 
we bij deze een dringende oproep voor 
versterking van ons bestuur doen. 

 
Horecaoverlast 
 
Al langere tijd is er sprake van meer overlast 
van horecabezoekers in het centrum.  

Daarover hebben wij contact met politie en 
gemeente. 

 
 

 
 
De laatste twee maanden is er helaas veel 

meer overlast in het centrum. 
Het mooie weer en het einde van de 
examenperiode zijn daar zeer waarschijnlijk 

mede debet aan. 
Van omwonenden van de Nieuwe Brink, 
Veerplein, Brinklaan, Wilhelminaplantsoen, 
Wilhelminakerk en Landstraat komen er 
klachten over overlast, van geschreeuw, 
dronkenlappen, vernielingen, vechtpartijen, 

hardrijden van auto’s, scooters, motoren (met 
de onnodige grote herrie), etc. , etc. , etc. 
Over die overlast hebben we ons beklag 
gedaan bij gemeente en politie. 
In het centrum van Bussum is het ondanks het 

feit dat veel mensen op vakantie zijn nog 
steeds onrustig in het centrum. 

BPV Centrum Bussum 

11 jaar actief 



 

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

Van leden van onze BPV krijgen we meldingen 

van overlast rondom de woningen aan de 
Brinklaan/Landstraat bij de gracht. 

Er bleek onder anderen op de oprit van de 
parkeergarage een dronken iemand te liggen 
slapen. 
Ook worden er ‘s ochtends dronken jongeren 
aangetroffen die hun roes uitslapen in de 
kinderspeeltuin, omringd met lege flessen 

drank en afval, etc. 
 
 

Laten we het vooral leuk houden! 

 
In de parkeergarages in het centrum chillen 

vele jongeren, die vervolgens de nodige troep 
achterlaten. 
Dan hebben we het nog niet gehad over 
vechtpartijen die mogelijk door de hitte vaker 
voorkomen.  

De vechtersbazen verdwijnen als de politie ten 
tonele verschijnt. Als die weer weg zijn, dan 

komen ze rustig terug om het verder uit te 
knokken. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit is niet de bedoeling als we gezellig uitgaan…….. 

 
De overlast en verloedering is niet het enige. 

Er is ook sprake van levensgevaarlijke 
situaties. 
‘s Avonds scheuren er auto’s en motoren met 
zeer hoge snelheden over de Brinklaan, 
Kerkstraat, Landstraat en Nieuwe 
Raadhuisstraat rond. 

Je zal maar in je onschuld één van die straten 

overstreken …… 

Wij zijn erg benieuwd hoe snel men deze 

overlast gaat aanpakken en houden u daarover 
op de hoogte. 

 
Mogelijk dat de proef met langere openings-
tijden van McDonalds in het weekend ook mede 
oorzaak van de overlast is. 
Tegen die langere openingstijden hebben wij 
vanwege de al meerdere jaren optredende 

klachten over hangjongeren op het Veerplein, 
bezwaar aangetekend en verzocht de proef 
z.s.m. te beëindigen. 
Ook daar houden we u verder van op de 
hoogte. 
 
Wat kunt u doen? 

Meldt u alstublieft extreme overlast bij de 
politie. Het is soms moeilijk de politie te 
bereiken, maar melden is echt nodig! 
Meldingen komen in de statistieken en dan 
wordt er naar gehandeld! 
 

Voor overlast belt u  

0900-8844. 
Voor geweld, inbraak, 
vernielingen of andere 
vergrijpen belt u  
112. 

 

 

Via onze website kunt u ook altijd per email 

overlast, etc. melden: 

  info@bpvcentrumbussum.nl 

 

Bestuur BPV Centrum Bussum   
 
Het bestuur van BPV Centrum Bussum wil bij 
deze een dringend beroep op u doen. 
De voorzitter gaat verhuizen en treedt 
daardoor per 1 oktober a.s. af. 

Daarnaast neemt de leeftijd van de huidige 
bestuursleden als maar toe. 
 
DRINGENDE OPROEP VAN HET BESTUUR 
VAN BPV CENTRUM 

 
Voor welke taken zoeken wij enthousiaste 

bewoners: 
 
Nieuwe voorzitter  
Bent u die man of vrouw die zich bevlogen wil 
inzetten voor de belangen van de centrum-
bewoners? Of kent u zo iemand in onze buurt! 
Het kost u geen zee van tijd, maar het belang 

van u en uw medebewoners is er zeer mee 
gebaat. 
Immers er speelt veel in het centrum. Overlast 
van horecabezoekers, veel verkeer en veel 
verkeersoverlast, problemen met laden en 
lossen, winkelleegstand, etc. etc. 
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Samen met de steun van de andere 

bestuursleden kunt u veel voor de bewoners 
betekenen. 

 

 
 
Nieuwe redactieleden  
Bent u die man of vrouw die makkelijk een 
stukje kan schrijven over het wel en wee in het 
centrum. Of kunt u de lay-out van de tekst met 
foto’s verzorgen? 

De nieuwsbrief komt 3-4 x per jaar uit. 
Als er iets acuuts is, dan verspreid BPV 
Centrum Bussum een infoflits per mail. 
Dus u hoeft niet bang te zijn voor de 

hoeveelheid werk. 
 
Ledenadministrateur  

Bent u die man of vrouw die handig is met 
Excel en zo ons ledenbestand kan bijhouden? 
Af en toe wijzigt het ledenbestand vanwege 
een nieuwe aanmelding of een verhuizing, 
o.i.d. 
Eénmaal per jaar wordt aan de hand van de 

ledenlijst de contributie gefactureerd. 
Dus het werk aan de ledenadministratie is zeer 
beperkt. 
 
Wilt u op onze oproep reageren? 

Mail ons  dan via  

  info@bpvcentrumbussum.nl  

Of bel met: 

Fred Zunneberg 06-390 90 660 

Of  

Akke Walma 038-691 10 28 

 
 

Centrummanagement van de gemeente 
 
In de 'Stuurgroep Centrummanagement' zijn 
de afgelopen overleggen o.a. de herijking van 
de Gebiedsvisie voor het centrum, de 
herinrichting van de Vlietlaan, het gebouw De 

Vonk en de Scapino-locatie aan de orde 

geweest. 

De gebiedsvisie voor het centrum wordt dit 

najaar met inspraak verder uitgewerkt.  
De herinrichting van de Vlietlaan ligt complex, 

omdat dit afgestemd moet worden op de 
aanpak van de overwegen door ProRail. Dat 
heeft de nodige voeten in de aarde. 
 
De discussie over sloop of opknappen van het 
gebouw ‘De Vonk’ is nog niet met een besluit 

afgerond. Als het spoor door Bussum ooit 
verdiept wordt, dan moet het gebouw in elk 
geval verdwijnen. 
 
Over de Scapino-locatie is duidelijk geworden, 
dat Albert Hein nog steeds voor deze plek 
opteert. Centrum bezoekers en bewoners 

kunnen niet begrijpen, dat dit idee niet de nek 
wordt omgedraaid. In 2013 is toch al genoeg 
weerstand tegen de vestiging van een 
supermarkt geweest?! 
U kent het standpunt van BPV Centrum 
Bussum daarover, dus we houden deze 
ontwikkeling nauwlettende in de gaten. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De  vervolgstory Scapino 

 
 
Wijkschouw 12 juli jl. 

 
Deze wijkschouw met Eddie Bakker van de 

gemeente, was uitgebreider dan gebruikelijk. 
Naast wijkagent Marco Ernst waren er 
deelnemers van KBO, ROVOC en Seniorenraad 
van de partij. 

In deze schouw hebben we o.a. stilgestaan bij 
de oversteek Havenstraat-Nassaulaan, het 
Juliaplein en Wilhelminaplantsoen. 
 
Er waren hier en daar opmerkingen over het 
onderhoud. 
Het warme en droge weer van de afgelopen 

maanden heeft het openbaar groen niet veel 
goeds gebracht.  
Wat de uiteindelijke schade voor het groen is 

valt nog te bezien. 
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Ongewenst groen in het centrum 

 

 
Betreffende de toegankelijkheid voor 
slechtzienden en rolstoelgebruikers waren er 
nogal wat punten van aandacht.  
 
De te laag geplaatste verkeersborden en 

uitstallingen en reclameborden bij winkels zijn 
onder de loep genomen. 
De (on)mogelijkheden voor deze mensen in het 
centrum zijn geregistreerd. 
We hopen dat dit op korte termijn wordt 
aangepakt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Slechtzienden kunnen tegen dit bord lelijk hun hoofd 
stoten 

 
Horecaconvenant  

 
Omdat de werkingsduur van het horecaconve-
nant al eind 2013 was afgelopen, hebben wij  
onze nieuwe Burgemeester, Han ter Heegde, 
daarover benaderd.  
Wij hebben aangehaald, dat in het 
horecaconvenant goede afspraken stonden 

waar alle partijen zich aan te houden hadden. 

 

Wij merkten nl. dat dat niet meer zo goed 

nageleefd werd. 
De Burgemeester heeft toegezegd daarmee 

aan de slag te gaan en dat heeft er in geresul-
teerd dat er aan het nieuwe horecaconvenant 
gewerkt is. Dat heeft uiteindelijk geleid tot 
ondertekening.  
De betrokken partijen van horecabedrijven en 
BPV’s (waaronder onze BPV), gemeente en 

politie hebben op 16 juli jl. hun handtekening 
gezet. 
 
 
Koningsdag 2018 
 
De braderie, kindervrijmarkt, het feest bij Inn 

The Mood en Spoorpop zijn volgens onze 
wijkagent op zich goed verlopen 
Het feest bij ’t Raedthuys verliep op zich ook 
goed, ware het niet dat de toiletwagen niet 
geleverd was en er dus een schrijnend tekort 
aan toiletvoorzieningen was. 
Gevolg: veel wildplassers. De uitbater van ’t 

Raedthuys baalde hier ook van en heeft na 
afloop van ’t feest zijn zaak om 23:30 uur 
direct geheel gesloten. Dat ondanks dat men in 
het café tot 04:00 uur door zou mogen. 
Elders was er een ander vervelend incident. 
Een politiefunctionaris is door een horeca-

bezoeker in het Generaalgebied geslagen. 
Gelukkig is de dader opgepakt en heeft die 

agent geen letsel. 

 
Koningsdag in Groningen 

 
 
Tenslotte 
 

Tot slot willen wij nogmaals benadrukken om te 
reageren op de oproep van het bestuur van 
BPV Centrum Bussum voor een voorzitter, 
redactieleden en ledenadministrateur. 
 
De onderwerpen in deze nieuwsbrief maken 
duidelijk, dat heel erg belangrijk is, dat een 

krachtig bestuur kan opkomen voor de 
belangen van de centrumbewoners. 
 

REAGEER A.U.B. OP ONZE OPROEP!!! 
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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 
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