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Beste centrumbewoner, 
 

Met deze informatieflits willen wij u over de laatste ontwikkelingen in het centrum informeren. 
 
 
Centrummanagement 

Op 5 maart heeft de Gemeenteraad met een 
nipte meerderheid besloten tot het overleg-
platform ‘Centrummanagement’. 
In dit overleg zitten alle belanghebbende par-
tijen van het centrum, waaronder uiteraard 
onze BPV, om activiteiten, plannen, etc. in het 

centrum te bespreken. 
Bij dit Raadsbesluit is ook voorgesteld de 
Brinklaan voor proef op de koopzondagen af te 
sluiten. Daarbij is het doel de ‘barrière’ weg te 
halen, die het verkeer op de Brinklaan is, zodat 

bezoekers aantrekkelijker kunnen winkelen. 
Omdat de eerstvolgende koopzondag al op 29 

maart a.s. is, heeft de gemeente op 11 maart 
al een eerste overleg met de betrokken partijen 
georganiseerd. 
 
In dit overleg hebben de vertegenwoordigers 
van de Bussumse Ondernemersvereniging, de 
BOV, aangegeven dat zij vanwege omzetverlies 

tegen afsluiting van de Brinklaan zijn. 
Gemeente en politie zijn van mening dat 
niemand tegen een proefafsluiting kan zijn. 
Door onze BPV is voorgesteld de oversteek van 
de Havenstraat naar de Nassaulaan aan te 

passen, zodat een veilige en prettige toegang 

tot het centrum wordt verkregen. 
Ook hebben wij aangegeven, dat er veel 
andere obstakels zijn die het oversteken op de 
Brinklaan bemoeilijken. 
 
Het overleg heeft geresulteerd in het voorstel 
dat de BOV in eerste instantie er aan werkt, 

zodat meer winkels open zijn en de sfeer in het 
centrum verbeterd wordt, waardoor de 
koopzondagen meer succes hebben. 
In tweede instantie wordt de Brinklaan voor 
proef op één van de latere koopzondagen 
afgesloten.  
De bevindingen worden daarna geëvalueerd. 

 
Wij zijn uiteraard benieuwd naar hoe u deze 
ontwikkelingen ervaart. 
Laat ons dat weten! 

Vervuiling in het centrum 

 
Door de gemeenteraad is in 2014 besloten de 
proef met soberder beheer van de straten en 
plantsoenen in het centrum met een jaar te 
verlengen. 
Wij zijn daar niet blij mee! 

Vooral omdat aan de ene kant iedereen zijn 
best doet de winkelleegstand te verminderen 
en aan de andere kant straten en pleinen 
vervuilen. Dat is dweilen met de kraan open. 
Wij zien de vervuiling zienderogen toenemen 

en krijgen ook klachten van onze leden en 
mede bewoners. 

 
Wijkbeheer reageert op onze klachten met de 
opmerking dat zij noch van bewoners, noch 
van winkeliers klachten binnen krijgen …………. 
 
Dat betekent dat het van groot belang is dat u 
concreet bij wijkbeheer van de gemeente of bij 

ons klaagt over vervuilde plekken. 
 
Het nummer van de servicelijn van Wijkbeheer 
is 035-6928898 of  
per mail: servicelijn@bussum.nl .   

 

Via het emailadres van onze BPV kan het ook: 
info@bpvcentrumbussum.nl.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Na de ijspret gaan we het voorjaar weer in! 

  BPV Centrum Bussum 
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