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ACTIVITEITEN BESTUUR  
  

In dit verenigingsjaar is de gemeente Bussum flink aan de slag gegaan met de uitwerking van de 

gebiedsvisie voor het centrum. Er werden werkgroepen ingesteld waar bewoners en 

belanghebbenden hun inbreng in konden hebben.  

Ook onze BPV was daarbij vertegenwoordigd. Wij waren tevreden over het proces, maar hadden 

nog geen vertrouwen in de resultaten. 

Naast onze bijdrage aan de 

werkgroepen zijn vier 

wijkschouwen gelopen en heeft 

het halfjaarlijks overleg met 

gemeente en politie plaats 

gevonden. 

De veranderde opstelling van 

de markt is na ons 

commentaar in de 

wijkschouwen aangepast, 

waardoor het Palladio weer 

bereikbaar is met voertuigen 

van hulpdiensten 

(brandweerauto e.d.).  

 

De 5e algemene ledenvergadering is voorbereid. Vanwege ons eerste lustrum werd die 

ledenvergadering gecombineerd avond met een informatieavond van de gemeente voor preventie 

woninginbraken. 

 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2012-2013 opgesteld en legt dit voor aan de leden in de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 

Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld. 
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het herbenoemen van de 2e penningmeester. 
Ook wordt voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te benoemen.  
 
LEDENTAL 
Het ledental bedroeg op 1 juli 2012 103 leden. 

Het ledental daalde iets, maar is daarna weer gestegen om uiteindelijk net onder de 100 leden te 

zakken. 
Op 1 juli 2013 telde de vereniging 99 leden.  
 
BPV CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE  
 
Horecabeleid gemeente Bussum 

De evaluatie op 11 mei 2012 over de proef met de flexibele 

sluitingstijden leverde slechte ervaringen van de BPV’s, goede 

en slechte bevindingen van de horecaondernemers en tevreden 

reacties van de politie op. 

Dat leidde tot de conclusie van de burgemeester om een 

voorstel aan de gemeenteraad te doen de proef te beëindigen. 

Tot onze verbazing heeft de gemeenteraad besloten het 

sluitingstijden beleid aan te passen, waarbij alle 

horecagelegenheden tot 4 uur ’s nachts open mogen blijven (dat was 

tot 2 uur). Voor de slechte bevindingen van de bewoners met 
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nachtelijke overlast, die door de BPV’s is verwoord, lijkt de gemeenteraad blijkbaar niet gevoelig 

………… 

Ondertussen is ook de inzet van de BOA’s en de mobiele portiers verminderd. 
Er is in de weekends wel wat meer herrie van horecapubliek en ook zijn er weer kleine vernielingen 
geconstateerd. 

Toch blijkt “The Spot” nog steeds niet om te kunnen gaan met partijen met jongeren. In de nacht 

van dinsdag 12 maart op 13 maart jl. werden de omwonenden van “The Spot” in hun nachtrust 

gestoord door schreeuwende jongeren. 

Daarnaast geeft “’t Raedthuys” al langere tijd overlast vanwege rokers, die tot in de te late uurtjes 

buiten staan. Wij hebben dit opnieuw bij de wijkagent aangekaart. Deze heeft gemeld dat “t 

Raedthuys” aangeschreven is. 

 

Centrumplan  

De gemeente heeft eind 2011 een traject voor een gebiedsvisie voor het centrumgebied voor 2030 
gestart met werkgroepen voor dorpsmanager, verkeer, levendig centrum, wonen, groen en 
parkeren. 
Al met al legden al die werkgroepen een flink beslag op de avonden van de belanghebbenden in 
het centrum. Vanuit de BPV hebben we zo veel mogelijk aan de werkgroepen deel genomen. 

Wij hebben het nodige van ons laten horen en in die werkgroepen uw belangen zo breed mogelijk 

behartigd en u daarvan op de hoogte houden. 

In de nieuwe gebiedsvisie werd de eerste inspraakronde goed verwerkt, zodat bewoners, maar 
zeker onze BPV blij waren met het uiteindelijke resultaat. 

Wethouder Barneveld zegde toe dat alle projecten die gingen starten uitgebreid voor inspraak aan 
de orde zouden komen. 
 
Wij hadden vertrouwen in het proces met de werkgroepen, maar nog niet in de resultaten. 
Coalitieafspraken die door de gemeenteraad gemaakt waren, gaven de wens aan voor meer 

winkels, meer horeca en meer terrassen. 

Bij de winkels is het al langer mis met groeiende leegstand, die versterkt wordt door het internet-
winkelen. Wij hebben gepleit voor krimp van het winkelbestand en het aantrekkelijker maken van 
winkelen, omdat dat een “must” is voor nieuw beleid. 
Wij hebben ook gepleit, dat vanwege de recessie, waar ook de horeca mee te maken heeft, ook 
met toename van het aantal horeca gelegenheden uiterst voorzichtig omgegaan moet worden. 
Dat er wat aan toeristische en culturele voorzieningen gedaan wordt, waardoor het ook met name 
op zondag gezellig wordt, is tevens door ons geadviseerd.  

 
Wethouder Barneveld keek achteraf 
terug op constructieve avonden en 
meldde dat de opmerkingen in het 
centrumplan zouden worden verwerkt. 
Hij zegde toe dat alle projecten die 
zouden gaan starten uitgebreid voor 

inspraak aan de orde zullen komen. 

 
De gemeente presenteerde het 
aangepaste Centrumplan, waarover de 
Raadscommissie Ruimte zich heeft op 
23 januari jl. gebogen. 

Bij de behandeling van het 
Centrumplan in deze Raadscommissie 
is er flink tegen geageerd. 
Naast onze bezwaren hebben o.a. 
omwonenden van het 
Wilhelminaplantsoen en de Bussumse 
planologen Ben De Veth en Kees Flink 

ingesproken. 
Helaas veel leegstand bij de Nieuwe Brink. 
Maar meer winkels werkt averechts tegen de leegstand! 
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Van de zijde van onze BPV hebben wij de klankbordgroep voor het centrumplan gecomplimenteerd 
met haar advies aan B en W. Daarnaast hebben wij aangegeven te betreuren dat het college van B 

en W te weinig doet met de inspraak uit de werkgroepen en het advies van de klankbordgroep. 
Wij hebben nogmaals gepleit:  
- tegen grote evenementen, zoals kermis en “Bussum op ijs” op het Wilhelminaplantsoen 
- voor het saneren van het winkelbestand tot een aantrekkelijk kernwinkelgebied zonder leegstand 
- aandacht voor de knelpunten van het fiets- en autoverkeer 
- behoud en verbetering van parkeervoorzieningen  
- behoud en versterking van groen in het centrum. 

 
De Raadscommissie kwam, mede door de krachtige inspraak van de omwonenden, gelukkig tot de 

conclusie dat het houden van grootschalige evenementen op het Wilhelminaplantsoen geen goede 
keus is. 
 
Verder blijkt de politiek te weinig 

met de inspraak te doen en blijken 
de plannen voor meer winkels bij 
Scapino doorgedrukt te worden. 
De gemeente handelt nog steeds 
niet in de geest van hun 
toezeggingen. Het plan voor 
Scapino / Nieuwe Brink met ca. 

2000 m² extra winkeloppervlak 
lijkt nagenoeg zonder inspraak 
doorgedrukt te worden. 
 

Zeer onverstandig! De planologen 
De Veth en Flink hebben dit 
aangekaart bij Gedeputeerde 

Staten. De commissaris van de 
Koning, de heer Remkes, heeft 
daarop de gemeente bevraagd. 
 

 

 

     De bank ging dicht  en het werd meer winkeloppervlak (Xenos) …… 

 
Wij hebben onze mening ook via de pers geventileerd. 

Wij blijven het nodige van ons laten horen en zullen uw belangen zo breed mogelijk blijven. 

 
SAMENWERKING MET DE B.O.V. 

Het is vanwege de vele raakvlakken op het gebied van veiligheid van belang dat er goede 

contacten zijn tussen onze BPV en de B.O.V.  

De samenwerking met de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) heeft geresulteerd in 

gezamenlijke wijkschouwen.  

 

EVENEMENTEN IN HET CENTRUM 
 
Bussum Cultureel 
Bussum Cultureel was dit jaar meer succesvol. 
Het weer zat mee en er waren veel bezoekers. Het bredere programma viel bij de bezoekers in de 

smaak. 
 
Jaarwisseling  
De feestdagen zijn altijd wat onrustig door vandalisme en schreeuwers. De jaarwisseling is 
gelukkig redelijk rustig verlopen. Deze jaarwisseling en de start van 2013 gingen gepaard met de 

nodige overlast van sneeuw en ijzel, en ijzige weken. 
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Koninginnedag / K(r)oningsdag 

Koninginnedag was dit jaar op 30 april vanwege de abdicatie / troonwisseling enigszins aangepast. 

De feitelijke ceremonie in Amsterdam kon men op een groot scherm op het Raadhuisplein volgen. 

Dit plein werd omgedoopt in het Oranjeplein met een lichte horecavoorziening. 

De braderie ging gewoon door, zij het met minder kramen. Ook hadden winkels aangeven open te 

willen zijn. De dag is rustig verlopen.  

De Landstraat werd net zoals in 2012 jaar voor doorgang van de hulpdiensten open gehouden. De 

gemeente en politie waren daarna zeer tevreden over het open houden van de Landstraat, zodat 

dit nu blijvend ingevoerd is. 

 

WIJKSCHOUWEN 
 
Er zijn weer diverse wijkschouwen gelopen met wijkbeheer van de gemeente en de wijkagent,  
waarbij diverse opmerkingen over bestrating en groenvoorziening zijn vastgelegd.  

 

De vuurdoorns bij Palladio die door de afgelopen strenge winter 2012-2013 doodgevroren leken te 

zijn, hebben zich toch nog hersteld. Het dode hout werd verder verwijderd en er zijn nieuwe 

vuurdoorns bij geplant.  

Helaas zijn de kastanjes op de Oud 
Bussummerweg door de bloederziekte ter 
zielen gegaan. 

Alle bomen zijn in het najaar van 2012 

gekapt en vervangen door linden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vuurdoorns bij het Palladio hebben zich na het afzagen van de dode struiken hersteld. 

 

De opstelling van de markt is veranderd.  

Daardoor was de bereikbaarheid met 

voertuigen van hulpdiensten 

(brandweerauto e.d.) van het Palladio niet 

goed.  

Na onze opmerkingen over die 

bereikbaarheid werd actie ondernomen, 

waardoor de bereikbaarheid weer verbeterd 

is. 

Hier kwam geen voertuig voor hulpverlening meer door. 
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JAARPLAN  
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum blijft per drie maanden overleg 
houden. Twee keer per jaar schuiven de wijkagent, een vertegenwoordiger van het kabinet van de 
burgemeester en wijkbeheer van de Gemeente daarbij aan. 

Jaarlijks in oktober legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden in de Algemene 
Ledenvergadering. Daarbij worden ook de bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie 
(her)benoemd.  
 

 

Natuurlijk blijft het Bestuur met wijkbeheer en wijkagent de 
wijkschouwen lopen en wordt deelgenomen aan het jaarlijkse 

wijkschouw- overleg. 
 

Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de 
hoogte te houden, wordt de nieuwsbrief driemaal per 
jaar (in februari, juni en september) verspreid.  

 
De website www.bpvcentrumbussum.nl 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 2013 

 

http://www.bpvcentrumbussum.nl/

