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NOTULEN
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24 oktober 2011
Bestuur BPV
Leden BPV

Actie door
1

Opening
Nadat alle aanwezigen op de presentielijst hebben ingetekend, opent Fred Zunneberg,
voorzitter BPV, de vergadering en geeft het verloop van deze bijeenkomst aan. Hij heet
de gastsprekers mw. G. de Boer (kabinet burgemeester) en de heer C. Krijnen van de
Brandweer. Mevrouw De boer neemt de heer P. Vermeulen waar en de heer Krijnen
neemt mevrouw M. Alewijn, brandweercommandant, waar.
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Inleiding voorzitter
De heer Zunneberg geeft in het kort enkele thema’s aan waarbij de BPV in het afgelopen
jaar betrokken is geweest. Het ledental bedroeg op 1 juli 2010 117 leden en is daarna
gedaald naar 104 leden. Ook de tussentijdse ledenwerfactie heeft niet veel nieuwe leden
opgeleverd. De daling vindt met name z’n oorzaak in verhuizingen en overlijden.
Op 2 juli 2010 werd het horecaconvenant getekend. De inzet van de mobiele portiers en
de camerabewaking in het stationsgebied is nader uitgewerkt. De gang van zaken
rondom de horecagelegenheden verloopt nu rustiger. De gemeente en politie zijn
evenwel voorstander van flexibele sluitingstijden, waarvan de BPV geen voorstander is.
De BPV heeft kunnen bewerkstelligen dat er een nieuwe proefperiode komt van
minimaal één jaar, ingaande 1 juni 2011.
De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied Brinklaan Noord. De
BPV is positief over de aandacht die de rommelige entree van Bussum krijgt, maar heeft
haar zorgen geuit over meer verkeer- en parkeerdruk. Op de startnotitie voor een nieuw
bestemmingsplan centrum heeft de BPV haar bedenkingen geuit voor wat betreft de
leefomgeving in het centrum.
Voor verdere informatie verwijst de heer Zunneberg naar het Jaarverslag 2010-2011.
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Akkoord gaan met
a.
-

b.
c.
d.
-

Verslag ledenvergadering 25 oktober 2010
Opmerkingen n.a.v. verslag:
Pag.1, punt 3.a. merkt de heer Hanou op dat de bekeuring die hij heeft
gekregen vanwege het parkeren bij laden/lossen Mc. Donalds via de Hoge
Raad te Leeuwarden is gewonnen.
Pag.1, punt 3.b. wordt opgemerkt dat de kascontrolecommissie geen decharge
kan verlenen aan het Bestuur. De juiste formulering moet zijn dat de
kascontrolecommissie de vereniging adviseert. Het verslag wordt vervolgens
goedgekeurd.
Jaarverslag 2010-2011
Opgemerkt wordt dat ‘The Spot’ bij tijd en wijle nogal wat overlast geeft. Verder
geen opmerkingen.
Jaarrekening 2010-2011
Geen opmerking.
Kascommissie
De kascontrolecommissie adviseert de vereniging het Bestuur decharge te
verlenen. De ledenvergadering stemt in met het advies van de kascommissie
en verleent het Bestuur decharge. Het Bestuur bedankt de kascommissie voor
haar inzet. De kascontrolecommissie stelt zich weer beschikbaar voor het
komende jaar.

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en veilige
woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum.
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e.
f.
g.

Contributie 2012-2013
Het lidmaatschapstarief wordt gecontinueerd.
(Her)benoeming bestuursleden
Mevrouw A. Walma (secretaris) en de heer J. Roskam (penningmeester) stellen
zich voor een volgende termijn herkiesbaar. De vereniging stemt hiermee in.
(Her)benoeming leden Kascommissie.
De heren Standaar en Hanou stellen zich voor het komend jaar wederom
beschikbaar voor de kascontrolecommissie. De vereniging stemt hiermee in.

SPREKERS EN VRAGENRONDE
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Inleiding voorzitter
Fred Zunneberg deelt mee dat vanwege een medische ingreep de heer P. Vermeulen
wordt vervangen door mevrouw G. de Boer. Zij zal een toelichting geven over het
belang van een buurtpreventievereniging. De heer Zunneberg geeft het woord aan
mevrouw De Boer.

5.

Mevrouw de Boer licht toe dat haar werkzaamheden bij de gemeente zich toespitsen op
de Openbare Orde en Veiligheid. In het verlengde hiervan is zij betrokken bij de
oprichting van buurtpreventieverenigingen in Bussum. Het belang van een
buurtpreventievereniging is zowel voor de burgers als voor de gemeente Bussum en
politie cruciaal als het gaat om de zelfredzaamheid en veiligheid van burgers.
Het overheidsbeleid is erop gericht dat meer en meer taken worden overgedragen aan
de gemeente. Zo ook veiligheid en welzijn.
De buurtpreventievereniging kan behulpzaam zijn bij het verstrekken van informatie over
veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Momenteel wordt een anti-inbraakproject
opgezet en is men bezig met een anti-fietsendiefstalproject. Deze projecten hebben
uiteraard raakvlakken met de Openbare Orde. Daarvoor is ook de buurtpreventievereniging van belang. Het over en weer informeren moet een vast onderdeel worden
tussen gemeente, politie en bewoners van een wijk. En dat kan beter via een
buurtpreventievereniging, die de informatie kanaliseert en inbrengt bij gemeente en
politie. Mevrouw de Boer besluit haar toelichting met het uitspreken van de verwachting
dat een constructieve samenwerking met de buurtpreventievereniging de veiligheid in
een woonwijk kan bevorderen.
Vervolgens komt de heer Krijnen aan het woord, die een toelichting geeft over
brandveiligheid. Zijn afdeling Preventie houdt zich bezig met bouwtekeningen, klachten
van scholen, brandveiligheid in de horeca en hoe brandveilig te wonen en te leven.
Kenmerkend bij brandveiligheid is dat veel burgers zich niet realiseren hoe sluipend
rookgevaar kan zijn. Men ruikt niet dat brandgevaar aanwezig is. Ook is het
verbazingwekkend dat de meeste burgers geen voorzieningen treffen in hun woning
door een rookmelder te plaatsen. Deze rookmelders zijn absoluut niet kostbaar en zijn
gemakkelijk te plaatsen. Momenteel is het brandgevaar vele malen hoger dan vroeger.
Het huidige productiemateriaal is veel brandgevoeliger. Mensen komen meestal door
verstikking om het leven. Na de toelichting worden vanuit het publiek nog vragen
gesteld, die door de heer Krijnen worden beantwoord.
Vragenronde
De heer Hanou vraagt of de inzet van de Bijzondere Opsporing Ambtenaren (BOA’s)
uitgebreid kan worden. Door de wijkagent (de heer Marco Ernst) wordt als volgt
gereageerd:
Er loipen 10 BOA’s in de wijk. Er vindt geen uitbreiding meer plaats. De inzet van de
BOA’s bij de horeca in de weekenden is gekanaliseerd. Er staan 4 mobiele portiers in
de wijk die in verbinding staan met de BOA’s. De planning van de BOA’s is ruim
voldoend om binnen de wijk de veiligheid te waarborgen.
Voorts wordt opgemerkt dat de verkeersveiligheid op de landstraat en dan met name het
fietspad niet wordt gecontroleerd. De fietsers fietsen tegendraads en op het trottoir.
Verzocht wordt om hier aandacht aan te besteden. De fietspaden zijn te krap, waardoor
ook scooters en scootmobielen op trottoirs uitwijken.
.
Sluiting
Om 21.30 sluit de voorzitter en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage.
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