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De Havenstraat en de oversteek naar de Brinklaan zijn nog steeds aanleiding tot de nodige discussies.

Beste centrumbewoner,
Met deze Nieuwsflits willen wij u graag
informeren over recente ontwikkelingen
aangaande jeugdoverlast en fietsenoverlast.
Ook is er een mogelijkheid om met de
gemeente Gooise Meren te communiceren over
openbare orde en veiligheid.
Wat jeugdoverlast betreft is het mogelijk om
met de mensen van Versa Jeugdzorg via
WhatsApp te communiceren als er sprake is
van acute jeugdoverlast.
Verderop in deze nieuwsflits leest u uitgebreid
meer over het in december gehouden overleg
hierover.

Mocht u zelf, actief zijn op WhatsApp,
dan kunt u overlast melden aan:
Lennart Bont appen via 06-27 27 18 87
en Isabelle de Klerk via 06-53 66 29 20

Met de medewerker openbare orde en
veiligheid van de gemeente Gooise Meren
kunt u via Twitter communiceren.
Door aan te sluiten op Twitter is het mogelijk
om gericht informatie te delen over recente
ontwikkelingen, interessante feiten, preventietips en bijvoorbeeld activiteiten op het gebied
van veiligheid. Tevens is het voor de inwoners
mogelijk om aan hem vragen te stellen
(openbaar of privé) over
veiligheidsvraagstukken.
Ook hierop komen wij verder op in de
nieuwsflits nog uitgebreid terug.

Mocht u zelf, actief zijn op Twitter, dan
u kunt Jordi van Dijk volgen via

https://twitter.com/GM_JordiVanDijk,
ofwel GM_JordiVanDijk.

Overleg jeugdproblematiek
Inzake de jeugdoverlast in het centrum is in
december opnieuw overleg gevoerd.
Dit overleg was een follow-up op de bespreking, die in april 2016 heeft plaatsgevonden
met wijkwethouder Jan Franx, Jeugdzorg en
veiligheid van de gemeente Gooise Meren en
buurtpreventievereniging centrum Bussum.
In dit overleg werd toegezegd op diverse zaken
actie te ondernemen.
In het vervolgoverleg zijn de volgende punten
aan de orde gekomen:
Pasjessysteem Piramide
Jeugdzorg heeft contact met de Piramide en
heeft de afspraak gemaakt dat Jeugdzorg
geïnformeerd wordt over jongeren die daar
elke dag zitten. Jeugdzorg gaat met deze
jongeren in gesprek. Ze blijken veelal uit
Hilversum en Almere te komen.
Een pasjes systeem zou dit mogelijk kunnen
voorkomen. Dit wordt binnen de gemeente
onderzocht.
Inzet Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren, de
zgn. BOA’s
Afgesproken was dat wijkwethouder Jan Franx
contact met de jongeren zou opnemen.
Daarvoor in de plaats zijn de BOA’s geïnstrueerd intensief contact te onderhouden met de
jongeren.
Locatie voor hangjongeren
Een aparte locatie voor de hangjeugd blijkt
toch niet de oplossing te zijn. Als hangjongeren
overlast veroorzaken dan is het effectiever met
de jongeren ter plekke gesprekken aan te gaan
om de angel eruit te halen. Jeugdzorg heeft
initiatief ondernomen afspraken met de horeca
te maken om ruimte beschikbaar te stellen als
jongeren overlast veroorzaken om ter plekke
het gesprek met hen aan te kunnen gaan.
Parkeergarage Nieuwe Brink
De hangjongeren in deze parkeergarage
worden intensief door de BOA’s in de gaten
gehouden. Jeugdzorg komt er elke week en zou
geholpen zijn met een gebruiker of bewoner
die aan Jeugdzorg signaleert wanneer en op
welk moment de jeugd daar bivakkeert.
Jeugd in beweging
Op 2 mei 2017 organiseert Jeugdzorg een dag
Jeugd in Beweging in samenwerking met het
Jeugdsportfonds. Dit initiatief is naar voren
gekomen via de initiatieven-tafel. Dit is met
name bedoeld om jongeren met een smalle
beurs te betrekken bij sportactiviteiten.

Tot slot van het overleg was een ieder het
erover eens dat een follow-up van deze
gesprekken volgend jaar zinvol is.
Afgesproken wordt in april en oktober 2017 een
vervolgbespreking in te plannen.
Melden jeugdproblematiek via WhatsApp
Inzake de jeugdoverlast zijn medewerkers van
Versa Jeugdzorg ook ’s avonds ‘in het veld’.
Jeugdwerk zijn enorm geholpen als zij aan de
hand van meldingen acuut kunnen handelen.
Aarzel dan ook niet via WhatsApp overlast
o.i.d. te melden!
Dat Jeugdzorg de jongeren direct kan
benaderen, is immers de beste oplossing!
Twitteraccount gemeente Gooise Meren
De heer Jordi van Dijk van de gemeente Gooise
Meren heeft ons op de hoogte gebracht van de
volgende ontwikkeling.
Sinds begin december heeft hij een twitteraccount van Gooise Meren. Daarmee sluit hij aan
bij de gesprekken op het social media platform Twitter. Door aan te sluiten op Twitter is
het voor hem mogelijk om gericht informatie te
delen over recente ontwikkelingen, interessante feiten, preventietips en bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van veiligheid. Daarbij is
het voor de inwoners natuurlijk mogelijk om
aan hem vragen te stellen (openbaar of privé)
over veiligheidsvraagstukken die spelen.
Hij heeft verzocht dit Twitteraccount onder de
aandacht brengen bij de leden van onze
vereniging. Hiermee wordt het bereik van
communicatie vergroot.
Het is een belangrijke toevoeging op de
gebruikelijke communicatie.
Voor de volledigheid hierbij ook de gegevens
van de heer Van Dijk:

Jordi van Dijk
Medewerker openbare orde en veiligheid
M: 06-52885568
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag

Postbus 6000, 1400 HA Bussum
Bezoekadres brinklaan 35, Bussum
Algemeen nummer 035 207 00 00
http://www.gooisemeren.nl
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COLOFON
De begrenzing van de buurt van de
buurtpreventievereniging
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie
onderstaande plattegrond).
De rode lijnen markeren het gebied van BPV het
Centrum

Politiepost Naarden
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC NAARDEN
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 en van
12.30 tot 17.00 uur, za van 9.00 tot 12.00 uur.
Wanneer u vragen of meldingen heeft over te hard
rijden, parkeerproblemen, tegen de rijrichting in
rijden, geluidsoverlast, vandalisme en dergelijke
kunt u terecht bij de Wijkagent.
U kunt de wijkagent bereiken via 0900-88 44.
Indien hij er niet is of niet beschikbaar is, laat de
meldpost een e-mail achter waarop hij contact met
u opneemt.

BPV website en emailadres:
Website: www.bpvcentrumbussum.nl.
Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.

Bestuur BPV Centrum Bussum
tevens Buurtcoördinator
Voorzitter – Fred Zunneberg
Landstraat 91
1404 JH Bussum
06-39 09 06 60
Secretaris en 1e penningmeester.
Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
691 10 28

Meldpunt Openbare Ruimte gemeente
Tel. 207 00 00
SPOED Buiten kantoortijden
Tel. 207 09 97
Of via het melden Openbare Ruimte op de site van
gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl.
Voor het melden van klachten over onderhoud van
groen, bomen, straten, riolering, straatmeubilair,
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding.

Politie Gooi en Vechtstreek
BIJ SPOED Tel. 112
Voor overige zaken Tel. 0900-88 44
Wijkagent - Marco Ernst
Amersfoortsestraatweg 12, 1411HC NAARDEN

2e secretaris – Hans Wennink
Schoolstraat 5
1404 HK BUSSUM
691 25 96
2e Penningmeester – Els Trentelman
Brinklaan 47 A
1404 ER Bussum
692 11 17
Algemeen bestuurslid – Rob Riksen
Wilhelminaplantsoen 45
1404 JP Bussum
Buurtcoördinator
Sandra Broecks
Wilhelminaplantsoen 8
1404 JB BUSSUM
06-24 09 72 94
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