
Beste bewoners,

Wij blijven ons als BPV Centrum Bussum inzetten voor een fi jn 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. 

Tijdens de politieke avond op 27 september 2017 hebben wij een presentatie gegeven over onze 
zorgen betreffende het centrum. De punten die wij hebben aangedragen zijn:

• Winkelleegstand: 
Er is te veel leegstand in het Centrum van Bussum. Er zijn te veel winkels voor de afnemende 
vraag.  Krimp is onvermijdelijk.  Mensen die vroeger hun boodschappen kwamen doen, shoppen 
tegenwoordig online of reizen door naar grotere steden waar het aanbod wél compleet is.  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 woongenot en de gezondheid van veel centrumbewoners.

• 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 voorzieningen in het 
centrum. Daar bestaat enorme behoefte aan, onder starters en ouderen. 

Laten we bouwen voor die behoefte in plaats van voor nog meer winkelleegstand!

STEM MET ONS MEE VOOR WONEN IN HET GROEN 
EN GEEN SUPERMARKT OP HET SCAPINOTERREIN.

21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
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  BPV Centrum Bussum STEMWIJZER

Op 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Wij hebben voor u onderzocht welk standpunt de politieke partijen 
over het Scapinoterrein hebben. 

De standpunten vindt u in onderstaand overzicht.

Vóór alleen woningen met groen op het Scapinoterrein

Deze 4 partijen zijn vóór:
Hart voor BNM - PvdA - Goois Democratisch Platform - D66
(kan volgens D66 alleen in overleg met Albert Heijn)

Mogelijkheid nog open voor een Albert Heijn op het Scapinoterrein

Deze 2 partijen houden de mogelijkheden open:
CDA - VVD

Noch voor noch tegen woningen met groen op het Scapinoterrein

Deze 3 partijen zijn noch voor noch tegen:
GroenLinks - ChristenUnie - 50-PLUS

Wij hopen dat u allemaal gaat stemmen op 21 maart Help mee het centrum 
leefbaar te houden. Kies voor een partij die wonen en groen wil op het 
Scapinoterrein en Albert Heijn laat zitten waar die nu zit: aan de Veerstraat! 

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