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Beste centrumbewoner, 
 
Met deze informatieflits willen wij u over de 

laatste ontwikkelingen in het centrum 
informeren. 
 
Centrummanagement van de gemeente 
 
In het overleg-platform ‘Centrummanagement’ 

zitten alle belanghebbende partijen van het 
centrum, waaronder uiteraard onze BPV, om 
activiteiten, plannen, etc. in het centrum te 
bespreken. 
 

Eén van de onderwerpen is de ‘barrière’ weg te 
halen, die het verkeer op de Brinklaan is, zodat 

bezoekers aantrekkelijker kunnen winkelen. 
De gemeente wil als proef op de koopzondagen 
de Brinklaan voor autoverkeer af te sluiten. 
Praktisch zitten daar nogal wat haken en ogen 
aan, zodat dat nog niet erg wil lukken. 
Door onze BPV is in het eerste overleg 
voorgesteld de oversteek van de Havenstraat 

naar de Nassaulaan aan te passen, zodat een 
veilige en prettige toegang tot het centrum 
wordt verkregen. 
 
Het overleg heeft geresulteerd in het naar 
voren trekken van het aanpassen van de 

Havenstraat incl. de oversteek naar de 
Nassaulaan. 
In mei en in juni zijn er door de gemeente 
workshops met belanghebbenden  
georganiseerd om de aanpassingen te 
bespreken. 
Daarna gaan de ideeën de reguliere inspraak 

in. 
 
Wijkschouw 11 juni a.s. 
 
Op 11 juni a.s. is er weer een wijkschouw met 
gemeente en wijkagent. 
Ook u kunt hieraan deelnemen en opmerkingen 

over de woonomgeving maken. 

 
 
 

 
 

 
Voor de wijkschouw verzamelen we ons om 
10:30 bij het gemeentehuis aan de Brinklaan. 
U bent van harte welkom. 

 
Vakantie is top tijd voor inbrekers 
 
De statistieken wijzen uit dat er per dag meer 
dan 200 inbraken worden gepleegd.  
Het inbrekersgilde is o.a. het meest actief 

tijdens de vakantiemaanden van juni t/m 
augustus.  
Ook uw woning is een makkelijk doelwit voor 
inbrekers wanneer u op vakantie bent.  
 

Wat kunt u doen om inbrekers buiten de deur 
te houden?  

 
LEES ONZE TIPS IN DE BIJLAGE 
 
Meterkastkaart 
 
Onze wijkagent Marco Ernst maakte ons attent 
op het volgende. 

De laatste tijd blijkt bij de politie, maar ook 
andere instanties dat er behoefte is aan een 
waarschuwingssysteem t.b.v. hulpverleners. 
Dat maakt het bij een ongeluk of calamiteit 
gemakkelijk, zodat achterhaald kon worden wie 
bijvoorbeeld als familielid nauw betrokken was 

bij de hulpbehoevende/hulpvragende of wie de 
eigenaar/gebruiker van het winkelpand is.  
In het verleden was hier de zogenaamde 
“meterkastkaart” voor.  
Deze zal geherintroduceerd en hopelijk in 
groten getale verspreid worden. 
 

Om daar niet op te hoeven wachten treft de 
meterkastkaart alvast als bijlage aan. 
 
PRINT DEZE METERKASTKAART UIT EN HANG 
HEM IN UW METERKAST. 
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Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 

Telefoonnummers in geval van nood 

 
Het is erg handig als u in geval van nood in uw 

mobiele telefoonnummer heeft opgeslagen van 
uw naaste familieleden of andere mensen die 
door hulpverleners kunnen worden gebeld. 
 
Slaat u het telefoonnummer van 
echtgeno(o)t(e), ouders of andere naaste 

familie op met de code ICE01, ICE02, ICE03. 
 
Bijvoorbeeld:  
ICE 01 echtgenote, ICE 02 moeder,  
ICE 03 broer. 
 
U voorkomt daarmee dat bij een ongeval 

kostbare tijd verloren gaat om u te 
identificeren of essentiële informatie over uw 
gezondheid te laat bekend wordt. 
 
ZET DEZE NUMMERS DUS SNEL IN UW 
MOBIELTJE!!! 
 

Vliegtuiglawaai 
 
Bussum kent helaas overlast van verkeers- en 
raillawaai.  
Dat is een bijkomend nadeel bij de centrale 
ligging van Bussum in het Gooi. 

Nu de vakantieperiode er weer aan komt, 
krijgen we ook weer te maken met meer 

vliegtuigen, die over ons dorp vliegen. 
Soms zijn dat er erg veel of komt een toestel 
heel laag over. 
Vindt u dat er te veel en/of te laag vliegtuigen 
over uw woning vliegen dan kunt u daarover 

een klacht indienen. 
Belt u dan met Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS) op tel. 020-601 55 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BPV website en emailadres: 
 
Website: www.bpvcentrumbussum.nl. 

 
Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.  

 
Bestuur BPV Centrum Bussum tevens 
Buurtcoördinator 
 
Voorzitter – Fred Zunneberg 
Landstraat 91 
1401 JH Bussum 
06-39 09 06 60 
 
Secretaris – Akke Walma 
Wilhelminaplantsoen 49 
1404 JR Bussum 
691 10 28 
 
2e secretaris – Hans Wennink 
Schoolstraat 5 
1404 HK BUSSUM 
691 25 96 

 
Penningmeester – J.T. Roskam 
Brinklaan 76 B1 
1404 GL Bussum 
691 05 02 
 
2e Penningmeester – Els Trentelman 
Brinklaan 47 A 
1404 ER Bussum 
692 11 17 
 
Buurtcoördinator tevens Bestuurslid 
 
Sandra Broecks 
Wilhelminaplantsoen 8 
1404 JB BUSSUM 
06-24 09 72 94 
 
Lodewijk Verkerk  
Visserstraat 18 
1401 SZ Bussum 
693 19 32 
 
Ruud Zappeij 
Gildestraat 21 
1401 TS BUSSUM 
691 18 97 
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