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BPV Centrum Bussum
Beste bewoners van het Centrum van Bussum
De BPV Centrum Bussum blijft zich inzetten voor de ontwikkeling van de kern van Bussum. Elke
mogelijkheid tot inspraak grijpen we daarom aan om onze zorgen kenbaar te maken. Actueel in dit
onderwerp is de mogelijke verhuizing van Albert Heijn van de Veerstraat naar het Scapino terrein.
Bij de gemeente hebben we aangevraagd om tijdens de politieke avond, op woensdagavond 27
september om 20:00 uur, een presentatie te mogen geven aan het college en de gemeenteraad over
onze zorgen betreffende het centrum;
De punten die wij zullen aandragen zijn:
• Winkelleegstand
- een terugkerend probleem. Winkels staan te lang leeg, waardoor het aantrekken van nieuwe 		
		 ondernemers uitblijft. Lange leegstand zorgt voor verval en vernieling van winkelpanden
• De mogelijke verhuizing van Albert Heijn van Veerstraat naar Scapino terrein
- deze verhuizing heeft grote gevolgen voor het verkeers circulatieplan.
- wegen zullen dichtslibben wat gevolgen heeft voor onze veiligheid en onze gezondheid.
- na de verhuizing zal aan de Veerstraat weer een groot winkelpand leeg komt te staan.
• BPV Centrum Bussum is daarom TEGEN een supermarkt op het Scapino terrein.
• We zijn VOOR 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 de behoefte in plaats van voor nog meer winkelleegstand!
Hierbij nodigen wij u , als bewoner van het centrum van Bussum, uit om ons deze avond te
ondersteunen met uw aanwezigheid. Door middel van een grote opkomst laat u zien dat dit voor veel
centrumbewoners erg belangrijk is. Wij geven onze presentatie op woensdagavond 27 september in
het Stadskantoor achter het stadhuis in Naarden. De presentatie begint om 20.00 uur.
Wij hopen dat u als bewoner van het centrum van Bussum, waarbij deze veranderingen ook voor u
veel impact kunnen hebben, ons deze avond wilt ondersteunen.
We kijken uit naar uw komst!

BPV Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en veilige
woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum

