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ACTIVITEITEN BESTUUR  

Lopende het verenigingsjaar werden de tweemaandelijkse Wijkschouwen gelopen. In december en 
juni was er overleg samen met wijkagent en wijkbeheerder. In november heeft het jaarlijkse 
wijkschouwoverleg plaatsgevonden. 
De heer Roskam heeft als nieuwe penningmeester de werkzaamheden van Paul van Thienen 
overgenomen. 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2008-2009 opgesteld en legt dit voor aan de 
leden in de Algemene Ledenvergadering. 
Meer over deze activiteiten heeft u kunnen lezen in onze Nieuwsbrieven van het 
afgelopen verenigingsjaar. 
 
Samen met de Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het Comité 

Overlast De Koperen Kraan en De Boemel hebben we onze bedenkingen 

ingebracht tegen het nieuwe horecabeleid en is met de gemeente 

Bussum en de politie het horecaconvenant geëvalueerd. Dit convenant 

is dit voorjaar aangepast aan het nieuwe horecabeleid van de 

gemeente. 
Ook namen we tot eind 2008 deel aan de overleggroep reconstructie 
Brinklaan  
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 

Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld. 
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het herbenoemen van de voorzitter en de 2e secretaris. 
Ook wordt voorgesteld één lid van de kascontrolecommissie te (her)benoemen.  
 
 
LEDENTAL 

Het ledental bedroeg op 1 juli 2008 114 leden. 
Het ledental steeg tot 118 leden, maar is daarna weer iets gedaald. 
Op 1 juli 2009 telden wij 115 leden. 
 
 
BPV CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE  

De gemeente Bussum ondersteunt onze Buurtpreventie-
vereniging met vergader- en kopieerfaciliteiten. Wij zijn 
burgemeester Schoenmaker en de ambtenaren Piet 
Vermeulen en Carlijn Wattel dan ook zeer dankbaar voor 
hun bijdrage. 
 
Helaas hebben we bij de wijkschouw op 21 januari jl. 

afscheid moeten nemen van wijkbeheerder Michel Stoffers. 

Hij is teruggegaan naar zijn vorige werkgever.  

Tot zijn komst was er langere tijd sprake van interim 

verantwoordelijken.  

Bij zijn aantreden was de woonomgeving behoorlijk sleets 

en was er veel zwerfvuil.  

Wij zijn hem en zijn collega’s zeer erkentelijk dat onder zijn 

leiding het beheer en onderhoud van de woonomgeving 

weer goed op orde is gekomen. 

Zijn taken worden volledig waargenomen totdat de 

vacature van Wijkbeheerder weer is opgevuld. Wij hebben 

daar alle vertrouwen in. 

 
Michel Stoffers demonstreerde in 2004 de werking van de wegzinkbare paaltjes 
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HORECA AANGELEGENHEDEN 

Vanwege de voortdurende nachtelijke overlast en vandalisme rondom Veerplein 
en Wilhelminaplantsoen heeft ons bestuur regelmatig overleg met de Gemeente. 
Toezicht op straat is in elk geval geïntensiveerd. Dat meer toezicht werkt, is wel 

gebleken.  
Vanwege de gezamenlijke belangen hebben we samen met de 

Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het Comité Overlast De 

Koperen Kraan en De Boemel stevige bedenkingen ingebracht tegen het 

nieuwe horecabeleid en ingesproken in de Raadscommissie Bestuur. 

Tevens is het horecaconvenant met de gemeente Bussum en de politie 

geëvalueerd. Dit convenant is dit voorjaar aangepast aan het nieuwe 

horecabeleid van de gemeente. 

 
Na veel overleg in het eerste kwartaal 2009 is door de gemeente horecabeleid en een nieuw 
horecaconvenant opgesteld en vastgesteld.  
Sinds dat wordt toegepast en door de extra inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren, de 
zogenaamde BOA’s, vanaf medio 1 juni jl. is het qua overlast aanzienlijk rustiger geworden!  
 
Belangrijk blijft toch dat omwonenden meldingen van overlast, vernielingen, etc. blijven aangeven 
bij de Politie! Omwonenden kunnen 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. 
 
 
VERKEER AANGELEGENHEDEN 

 
Reconstructie Brediusdam - Brinklaan 

Door de Gemeente werd steeds uitgebreide informatie verzorgd. 
De BPV nam deel aan de contactgroep voor de reconstructiewerkzaamheden om 
daarmee de stem van onze leden te vertolken en knelpunten en oplossingen aan 
te dragen. 
Het laatste deel van de Brinklaan vanaf de Eslaan tot aan de Nieuwe 
Raadhuisstraat is inclusief laatstgenoemde straat in het laatste halfjaar van 
2008 gereconstrueerd. 
Ons verzoek voor een veiligere oversteek bij de Raadhuispassage naar het 
Gemeentehuis werd gehonoreerd. 
Daarmee kwam een eind aan een langdurige periode van overlast, 
stress in het verkeer en ongemakken. 
Het Centrum is weer normaal bereikbaar. In hoeverre het vroegere 
sluipverkeer weer terugkomt, is nog niet duidelijk. Door de recessie 
en andere wegreconstructies is er mogelijk minder verkeer. 
De Gemeente houdt nu in elk geval regelmatig verkeerstellingen. 
 
Onderdoorgang en parkeerplaatsen Landstraat 

De Gemeente had begin 2008 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 zouden worden opgeheven en vervangen door fietsenrekken. Helaas is die 
aanpassing door de lange levertijd van fietsenrekken pas in de tweede helft van 2008 geschied.  
Ook de inrit naast Gall & Gall naar het Boekweitplein zou worden afgesloten voor auto’s, zodat 
afslaand verkeer de doorstroming van het verkeer op de Landstraat niet meer blokkeert. Dit laatste 
liet het langst op zich wachten. 
Deze “pleister op de wonde” doet iets tegen de verkeersoverlast in het Centrum.  
Ook zijn 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. 
 
 
VEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE BUSSUM 

Zoals Burgemeester Schoenmaker al in de Nieuwjaarsspeech aankondigde wordt 2009 het jaar van 
de veiligheid. Regelmatig zijn er criminelen aan de gang met overvallen op winkels of zijn er 
voorvallen van lichamelijk geweld. Dat moet nodig aangepakt worden. 
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Daar behoort bij het instellen van bewaakte fietsenstallingen in het Centrum. Dat betreft o.a. de 
fietsenstalling bij de Bibliotheek. 
We gaan wijkschouwen houden die gericht zijn op veiligheid.  
Extra aandacht krijgen het aanpakken van jongerenoverlast en vernielingen op straat. Dat daarbij 
veelal alcohol in het spel is, gelukkig onderkend. Gelukkig zijn daarvoor ook maatregelen 
opgenomen in het hiervoor genoemde Horecabeleid. 
 
 
FESTIVITEITEN IN HET CENTRUM 

 
Jaarwisseling  

De feestdagen zijn ondertussen weer ruim achter de rug. De jaarwisseling is redelijk rustig 
verlopen. Toch waren er wel wat incidenten, zoals stenen gooien naar de Brandweer.  
 
Koninginnedag 

Koninginnedag had weer een feest moeten worden. Het weer was goed.  
Helaas was er het noodlottige voorval in Apeldoorn, waardoor de viering voortijdig 
werd beëindigd. 
 
Bussum Cultureel 

Dit evenement trof in 2008 gelukkig prachtig weer, maar heeft helaas wederom tot overlast voor 
omwonenden geleid.  
Er werden 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 geluiden, 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.  
De Buurtpreventievereniging heeft er bij de gemeente wederom op aangedrongen vooraf overleg 
te voeren met de Buurtpreventievereniging over het programma van Bussum Cultureel. 
Noot: Helaas is er vooraf aan het Belevingsfestival in 2009 opnieuw niet met onze 
Buurtpreventievereniging overlegd. De gang van zaken daarbij geeft voldoende redenen er een 
zwaar punt van overleg van te maken. 
 
 
NIEUWBOUW IN HET CENTRUM 

 
Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino 

De Gemeente zorgt voor uitgebreide informatie over nieuwe ontwikkelingen 
rond Scapino en de Nieuwe Brink. Wij zullen, participerend in de 
Verkeersraad Bussum, deze plannen volgen, waarbij we de stem van onze 
leden laten doorklinken om knelpunten en oplossingen aan te dragen. 
 
Ontwikkelingen Veldweg 

De Gemeente zorgt ook hier voor uitgebreide informatie over 
nieuwe ontwikkelingen. Ook hier participeren wij in de Verkeersraad 
om deze plannen te volgen. De verkeersraad heeft aangedrongen 
het uitrijdende verkeer uit de nieuwe parkeergarage niet via de 
Veldweg en de Brinklaan naar de rotonde op de Kerkstraat te laten 
rijden. Laden en lossen op de Veldweg en de Brinklaan zou voor 
teveel blokkades zorgen. Ook zou dit uitrijdende verkeer voor extra 
overlast zorgen in dit winkelwoongebied. Dit verzoek is gehonoreerd! 
 
 
WIJKSCHOUWEN 

Er zijn tweemaandelijkse Wijkschouwen gelopen met Wijkbeheer van de Gemeente en de 
Wijkagent.  
Onder toeziend oog van Wethouder Boekhoff zijn diverse opmerkingen over bestrating en 
groenvoorziening vastgelegd. Daarin werd ook de verpaupering rondom Smugglers regelmatig 
besproken. 
Door de uitbater is het pand medio april mei/juni jl. opgeknapt, de bedrijfsnaam veranderd in “the 
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Spot” en de beoogde bezoekersgroep aangepast. 
Op 26 november 2008 heeft het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats gevonden.  
Daarbij werd waardering uitgesproken over de verbeteringen en is over en weer informatie 
uitgewisseld over problemen die binnen onze wijk spelen, waarbij vooral de rol van Buurtcoördina-
toren van essentieel belang is. 
Aan bod zijn gekomen wangedrag van weggebruikers, drugsgebruik, opbouw weekmarkt, Mc 
Donalds en Smugglers 
De Wijkbeheerder is gevraagd de plaatsing van de fietsenklemmen bij de SNS-bank in de 
Havenstraat te bezien, omdat deze de looproute blokkeren voor mensen met rollator of 
kinderwagen. Deze situatie is ondertussen aangepast. 
 
 
WEBSITE 

Dankzij Theodoor Terpstra, één van onze leden met deskundigheid ten 
aanzien van het opbouwen van een website, hebben we sinds april een  
  mooie website waarop alle informatie over onze 

  Buurtpreventievereniging te vinden is. 
 
  U kunt Buurtpreventievereniging Centrum Bussum vinden op:   
 
 www.bpvcentrumbussum.nl 
 
   De volgende onderwerpen zijn in deze website te zien:  
Algemeen – Activiteiten – Dagelijks Bestuur – Nieuws – Contact – 
Formulieren. 
 

Ook kunt u op de website per email contact met ons opnemen:  info@bpvcentrum.nl 
 
 
JAARPLAN 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum overlegt jaarlijks in juli, september en 
december met het algemeen bestuur. In juli en december schuiven de Wijkagent en Wijkbeheer 
van de Gemeente daarbij aan. 
Het Dagelijks Bestuur overlegt daarnaast 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.  
De website kan daarnaast voor actuele zaken worden geraadpleegd. 
 
 
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 2009 
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