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Activiteiten Bestuur  

Door het Bestuur zijn de statuten verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Notaris. 
Op 6 juli 2007 heeft de afhandeling bij de Notaris plaats gevonden en volgde de registratie bij de 
Kamer van Koophandel. Met die inschrijving bij de Kamer van Koophandel is het openen van de 
bankrekening afgerond. Daarna zijn de facturen voor de contributie verzonden.  
Ook is het Huishoudelijk Reglement uitgewerkt, dat ter goedkeuring aan de leden aangeboden 
wordt. 
 
Dat is gelukkig niet alles wat er gedaan is. De tweemaandelijkse Wijkschouwen zijn gelopen en het 
jaarlijkse Wijkschouwoverleg in november heeft plaatsgevonden. Ook is er overleg gevoerd met 
Burgemeester en Politie over horecaoverlast, is Koninginnedag geëvalueerd en heeft o.a. overleg 
plaatsgevonden met de Wijkagent, een ambtenaar van de Gemeente Bussum en de uitbater van 
café ’t Raedthuys over het Hemelvaartfestival. 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2007-2008 en de begroting 2008-2009 opgesteld en legt dit 
voor aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. 
Al deze activiteiten heeft u kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. 
Over de voortgang wordt u in dit jaarverslag hieronder geïnformeerd.  
 
Samenstelling Bestuur 
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld. 
De penningmeester heeft aangegeven te gaan verhuizen en is daarmee aftredend. 
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het benoemen van een penningmeester en het 
herbenoemen van de secretaris. 
Ook wordt voorgesteld leden van de kascontrolecommissie te benoemen.  
 
 
Ledental 

Na de oprichtingsvergadering is het ledental opgelopen tot 83 leden op 1 juli 2007. 
In de loop van het verenigingsjaar is het ledental opgelopen tot 114 leden op 1 juli 2008. 
 
 
BPV Centrum Bussum en de Gemeente  
De gemeente Bussum heeft een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van onze 
Buurtpreven-tievereniging. Wij zijn de Burgemeester Schoenmaker en de ambtenaren 
Piet Vermeulen en Carlijn Wattel dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage. 
 
 
Horeca aangelegenheden 

Vanwege de voortdurende nachtelijke overlast en vandalisme rondom Veerplein en Wilhelmi-
naplantsoen heeft het Bestuur regelmatig overleg met de Gemeente. Toezicht op straat is in elk 
geval geïntensiveerd. Dat meer toezicht werkt, is de gebleken. Het is qua overlast rustiger 
geworden, maar we zijn er nog lang niet.  
 

              Belangrijk blijft dat omwonenden meldingen blijven doen bij de  
               Politie! Omwonenden zullen ook meldingsformulieren invullen om dit  
            met de meldingen bij de Politie te kunnen vergelijken. 

In elk geval blijven vertegenwoordigers van de 
Buurtpreventievereniging in overleg met Gemeente en Politie want de 
verstoring van de nachtrust en het vandalisme zijn voor de 
omwonenden onaanvaardbaar. 
 
Overleg met Burgemeester en Politie heeft er toe geleid, dat dansen 
voor jongeren in Smugglers vanwege de reeds ondervonden overlast 
voorlopig van de baan is! Eerst dient het Horecaconvenant te worden 
aangescherpt. Er loopt een onderzoek naar de behoefte voor de jeugd  

       en er worden mogelijkheden voor dansgelegenheid onderzocht.  
Ook de overlast rond Mc Donalds is daarbij betrokken, omdat de overlast daar extreme vormen 
aanneemt. 
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Verkeer aangelegenheden 

 
Reconstructie Brediusdam - Brinklaan 
Het grootste deel van de Brinklaan vanaf Naarden tot aan de Eslaan is gereconstrueerd. Sinds 25 
augustus jl. ligt het kruispunt Brinklaan - Nieuwe Raadhuisstraat open en wordt er gewerkt aan 
vervanging van de riolering en het vervolgens aanleggen van de rotonde. 
Door de Gemeente wordt steeds uitgebreide informatie verzorgd. 
Namens de BPV zitten twee mensen in de contactgroep voor de reconstructiewerkzaamheden om 
daarmee de stem van onze leden te vertolken en knelpunten en oplossingen aan te dragen. 
 
Sluipverkeer Mediapark 
Het bereikbaarheidsplan voor het Mediapark zou voor Bussum als vierde ontsluitingsmogelijkheid 
niet veel betekenen. Uit gehouden kenteken onderzoek blijkt Bussum echter de belangrijkste 
ontsluiting te zijn! Kortom veel milieuvervuiling en verkeersoverlast. 
Daarover hebben wij al langer aandacht gevraagd, want er is in de spitsuren een grote stroom 
verkeer tussen Naarden en Hilversum, dwars door het Centrum en in beide richtingen waar te 
nemen. Dat levert alleen maar stank, herrie en gevaar voor ons op. 
 
De discussie over de kleine Centrumring staat in 2008 weer bij de Gemeente  
op de agenda. 
Die kleine Centrumring kent vele voors en tegens, maar het lijkt de enige  
oplossing tegen dat sluipverkeer. Er zullen voor de knelpunten oplossingen 
bedacht moeten worden.  
De laatste berichten vanuit het gemeentehuis lijken echter aan te geven dat 
de Centrumring geschrapt wordt. Wat de Buurtpreventievereniging Centrum 
Bussum betreft is hier het laatste woord nog niet over gezegd. 
Het Bussum Centrum moet een prettig gebied zijn voor haar bewoners en de 
mensen die er komen winkelen. Doordat het sluipverkeer elders via daartoe 
geschikte wegen haar weg moet zoeken, geeft dat een voor iedereen leefbaar  
en bereikbaar Centrum.  
 
Proefafsluiting Brinklaan 
Door de Gemeenteraad is eind 2006 op basis van een motie van Groen Links besloten dat er een 
proefafsluiting van de Brinklaan tussen de Olmenlaan en de rotonde Kerkstraat moet komen. 
Dat zou nog meer verkeersoverlast op de Landstraat, Nieuwe Raadhuisstraat en Kerkstraat 
betekenen. 
Vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging hebben dan ook bij Wethouder Boekhoff en 
in de Raadscommissie ruimte de bezwaren van de buurt laten horen.  
Ook de winkeliers hebben tegen dit plan geageerd. 
Gelukkig hebben VVD, CDA en Christen Unie hier goed naar geluisterd. Deze fracties hebben in de 
Raadsvergadering in mei 2007 een motie tot uitstel van de proefafsluiting ingediend. 
De proefafsluiting is voorlopig van de baan en zal medio 2009 weer in beeld komen. 
Dat zullen we in de gaten houden, nu de Centrumring dreigt te vervallen. 
 
Onderdoorgang en parkeerplaatsen Landstraat 
De Gemeente heeft in elk geval gekozen om enkele maatregelen voor een betere doorstroming van 
de Landstraat te treffen. De parkeervakken die door slecht parkeergedrag het verkeer van de 
Clinge blokkeren worden opgeheven en vervangen door fietsenrekken. Helaas is die aanpassing 
door de lange levertijd van fietsenrekken pas recent geschied. Ook de inrit naast Gall & Gall naar 
het Boekweitplein wordt afgesloten voor auto’s, zodat afslaand verkeer de doorstroming van het 
verkeer op de Landstraat niet meer blokkeert. Dit laat nog even op zich wachten. 
Deze “pleister op de wonde” is echter niet genoeg tegen de verkeersoverlast in het Centrum.  
Ook hebben wij onze zorgen geuit over de verkeersafwikkeling Driestweg en Poststraat aan de 
andere zijde van het Boekweitplein.  
Het bestuur van de Buurtpreventievereniging blijft er bovenop zitten dat de verkeersoverlast niet 
toeneemt, maar bij voorkeur af zal nemen. 
 
 
Festiviteiten in het Centrum 

 
Jaarwisseling  
Helaas was de jaarwisseling 2007-2008 erg rumoerig en is er veel vernield. Gemeente en Politie 
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zijn hierover niet blij. 
Dat kost ons als belastingbetaler weer het nodige. Van oktober tot ver in januari was er vuurwerk 
te horen. Daar kan niemand blij mee zijn. Voor de komende jaarwisseling is er nog tijd om ons met 
zijn allen te beraden wat er verbeterd kan worden. 
 
Koninginnedag 
Koninginnedag was weer een feest. Het weer was redelijk goed. Helaas waren er  
de nodige parkeerexcessen en ondanks de vele geplaatste toiletunits toch weer 
veel wildplassers. Het afsluiten van de wegen op de avond van 29 april verliep 
ook niet helemaal goed. Veel centrumbewoners konden niet of met moeite met 
de auto thuis komen. Ook stond het podium van het Shantikoor in de 
Landstraat erg ver naar achteren, waardoor al het wandelende publiek uit de 
Oud Bussummerweg en het Rembrandtkwartier zich tussen struiken en het 
podium door moest worstelen om op de braderie te komen. We hebben dit met de 
Wijkagent besproken en deze standplaats zal voor volgend jaar heroverwogen 
worden. 
 
Hemelvaartfestival 
Het Hemelvaartfestival was een nieuw gebeuren in Bussum. De uitbater van café ’t Raedthuys 
hechtte er grote waarde aan eerst met onze Buurtpreventievereniging, Gemeente en Wijkagent te 
overleggen hoe overlast beperkt of voorkomen kon worden. Dit overleg verliep constructief en 
werd door ons erg op prijs gesteld. Het Hemelvaartfestival heeft niet tot klachten geleid. Petje af 
voor deze uitbater! 
 
Bussum Cultureel 
Dit evenement trof gelukkig prachtig weer, maar heeft helaas tot overlast voor omwonenden ge-
leid.  
Er zijn veel klachten van bewoners over geluidsoverlast ontvangen. Geconstateerd werd dat 
wederom de wettelijke geluidsnorm werd overschreden, waardoor bewoners aan het 
Wilhelminaplantsoen de ramen en deuren moesten sluiten bij het overweldigende prachtige weer 
op die dag. ‘s Middags was het zo’n kakofonie van geluidsoverlast dat bewoners ook mét gesloten 
ramen en deuren binnenshuis geen radio of televisie konden verstaan. Dit is al jaren een reële 
klacht van de omwonenden en de Buurtpreventievereniging is van mening dat het nu toch wel eens 
tijd wordt dat de Gemeente dergelijke geluidsoverlast gaat verbieden. Dit geldt eveneens voor de 
enorme geluidsoverlast bij het “Gooisch Tafelen“, het weekend daarop. Het enorme geluid ketst 
tegen de gebouwen aan en veroorzaakt hierdoor een versterkte geluidsoverlast. 
De Buurtpreventievereniging zal er bij de gemeente wederom op aandringen vooraf overleg te 
voeren met de Buurtpreventievereniging over het programma van Bussum Cultureel. 
 
 
Wijkschouwen 

Er zijn tweemaandelijkse Wijkschouwen gelopen met Wijkbeheer van de Gemeente en de 
Wijkagent werden gelopen. Daarin zijn o.a. diverse onvolkomenheden in de openbare 
buitenruimte, de “explosie” van graffiti op gevels en muren, overlast rondom de Vondelschool en 
de enorme toename van hondenpoep op de stoep in het centrum en verpaupering rondom 
Smugglers besproken. 
Op 26 november 2007 heeft het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats gevonden. Daarbij werd 
waardering uitgesproken over de verbeteringen aangaande horecaoverlast. Aandacht is o.a. 
gevraagd voor sluipverkeer, enkele excessen rondom de marktkooplui en de hoge mate van 
slijtage aan straatmeubilair op het Wilhelminaplantsoen. 
 
De Wijkbeheerder is gevraagd de plaatsing van de nieuwe fietsenklemmen bij de kruising 
Landstraat/Havenstraat te bezien, omdat deze de looproute blokkeren voor mensen met rollator of 
kinderwagen. Om verkeerstechnische redenen zal deze situatie gehandhaafd blijven. 
 
 
Website 

De gemeentelijke website waarop ook informatie over onze Buurtpreventievereniging te vinden is, 
is dit jaar door de Gemeente Bussum vernieuwd. Wij zijn daardoor tijdelijk “uit de lucht” geweest. 
We zijn bezig onze gegevens en verdere info toe te voegen. Helaas kent de Website van Bussum 
nog enkele gebreken. Vooral het doorklikken gaat niet goed. Om tot verbeteringen te komen is er 
contact met de Gemeente Bussum. 
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U kunt Buurtpreventievereniging Centrum Bussum vinden op:   www.bussum.nl 
onder wonen en leven – openbare ruimte en veiligheid – buurtpreventieverenigingen – centrum  
 
Spoedig zijn de volgende items in deze website te zien:  
Algemeen – Activiteiten - Bestuur en Buurtcoördinatoren - Nieuws – Contactinformatie - Formu-
lieren. 
 
 
Jaarplan 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum overlegt jaarlijks in maart, juni, 
september en december met het Algemeen bestuur. In juni en december zullen de Wijkagent en 
Wijkbeheer van de Gemeente aanschuiven bij het AB. 
Daar tussenin overlegt het Dagelijks Bestuur ook eenmaal per drie maanden. 
 
Jaarlijks in oktober zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen aan de leden in de 
Algemene Ledenvergadering. Daarbij zullen ook de bestuursleden en leden van de 
kascontrolecommissie worden (her)benoemd.  
 

         Natuurlijk blijft het Bestuur met Wijkbeheer en Wijkagent  
        tweemaandelijkse wijkschouwen lopen en wordt deelgenomen aan  
      het jaarlijkse Wijkschouwoverleg. 
 

   Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te  
  houden, zal de Nieuwsbrief driemaal per jaar (in februari, mei en  
 september) verspreid worden. Mogelijk zullen we ook in september  
in de gehele wijk een Nieuwsbrief verspreiden en opnieuw een  

     ledenwerfactie doen. 
 
 
Het Bestuur continueert het gevraagd en ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente en 
Politie en het zo nodig aankaarten van knelpunten en/of overlastsituaties 
 
 
BUSSUM, oktober 2008 
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