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Veerplein – bron van veel overlast 
 
 
Beste centrumbewoner, 
 
Ondanks de vakantieperiode willen wij u infor-
meren over hoe wij als bestuur staan ten 
opzichte van de afgelopen / huidige met 
overlast in het centrum.  
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het 
bestuur van onze vereniging en doen we bij 
deze een dringende oproep voor versterking 
van ons bestuur. 
 
Horecaoverlast 
 
Al langere tijd is er sprake van meer overlast 
van horecabezoekers in het centrum.  
Daarover is regelmatig contact met politie en 
gemeente. 
Omdat de werkingsduur van het horecaconve-
nant al eind 2013 was afgelopen, hebben wij  
onze nieuwe Burgemeester, Han ter Heegde, 
daarover benaderd.  

 
 
 
Wij hebben aangehaald, dat in het 
horecaconvenant goede afspraken stonden 
waar alle partijen zich aan te houden hadden. 
Wij merkten nl. dat dat niet meer zo goed 
nageleefd werd. 
De Burgemeester heeft toegezegd daarmee 
aan de slag te gaan en dat heeft er in geresul-
teerd dat er aan het nieuwe horecaconvenant 
gewerkt is, dat uiteindelijk geleid heeft tot 
ondertekening.  
 
De betrokken partijen van horecabedrijven en 
BPV’s (waaronder onze BPV), gemeente en 
politie hebben op 16 juli jl. hun handtekening 
gezet. 
 
Parallel aan de afronding van dit horecacon-
venant is er de laatste twee maanden helaas 
veel meer overlast in het centrum. 
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Het mooie weer en het einde van de 
examenperiode zijn daar zeer waarschijnlijk 
mede debet aan. 
Van omwonenden van de Nieuwe Brink, 
Veerplein, Brinklaan, Wilhelminaplantsoen , 
Wilhelminakerk en Landstraat komen er 
klachten over overlast, van geschreeuw, 
dronkenlappen, vernielingen, vechtpartijen, 
hardrijden van auto’s, scooters, motoren (met 
de onnodige grote herrie), etc. , etc. , etc. 
Over die overlast hebben we ons beklag 
gedaan bij gemeente en politie. 
Wij zijn erg benieuwd hoe snel men deze 
overlast gaat aanpakken en houden u daarover 
op de hoogte. 
 
Mogelijk dat de proef met langere openings-
tijden van McDonalds in het weekend ook mede 
oorzaak van de overlast is. 
Tegen die langere openingstijden hebben wij 
vanwege de al meerdere jaren optredende 
klachten over hangjongeren op het Veerplein 
bezwaar aangetekend en gevraagd de proef 
z.s.m. te beëindigen. 
Ook daar houden we u verder van op de 
hoogte. 
 
Wat kunt u doen? 
Meldt u alstublieft extreme overlast bij de 
politie. Het is soms moeilijk de politie te 
bereiken, maar melden is echt nodig! 
Meldingen komen in de statistieken en dan 
wordt er naar gehandeld! 
 

Voor overlast belt u  
0900-8844. 
Voor geweld, inbraak, 
vernielingen of andere 
vergrijpen belt u  
112. 

 
 
Via onze website kunt u ook altijd per email 
overlast, etc. melden: 
  info@bpvcentrumbussum.nl 
 
 
 
Bestuur BPV Centrum Bussum   
 
Het bestuur van BPV Centrum Bussum wil bij 
deze een dringend beroep op u doen. 
De voorzitter gaat verhuizen en treedt 
daardoor per 1 oktober a.s. af. 
Daarnaast neemt de leeftijd van de huidige 
bestuursleden als maar toe. 
 
Voor welke taken zoeken wij enthousiaste 
bewoners: 
 
 
 

Voorzitter gezocht 
Bent u die man of vrouw die zich bevlogen wil 
inzetten voor de belangen van de centrum-
bewoners? Of kent u zo iemand in onze buurt! 
Het kost u geen zee van tijd, maar het belang 
van u en uw medebewoners is er zeer mee 
gebaat. 
Immers er speelt veel in het centrum. Overlast 
van horecabezoekers, veel verkeer en veel 
verkeersoverlast, problemen met laden en 
lossen, winkelleegstand, etc. etc. 
Samen met de steun van de andere 
bestuursleden kunt u veel voor de bewoners 
betekenen. 
 

 
 
Redactieleden gezocht 
Bent u die man of vrouw die makkelijk een 
stukje kan schrijven over het wel en wee in het 
centrum. Of kunt u de lay-out van de tekst met 
foto’s verzorgen? 
De nieuwsbrief komt 3-4 x per jaar uit. 
Als er iets acuuts is, dan verspreid BPV 
Centrum Bussum een infoflits per mail. 
Dus u hoeft niet bang te zijn voor de 
hoeveelheid werk. 
 
Ledenadministrateur gezocht 
Bent u die man of vrouw die handig is met 
Excel en zo ons ledenbestand kan bijhouden? 
Af en toe wijzigt het ledenbestand vanwege 
een nieuwe aanmelding of een verhuizing, 
o.i.d. 
Eénmaal per jaar wordt aan de hand van de 
ledenlijst de contributie gefactureerd. 
Dus u het werk aan de ledenadministratie is 
zeer beperkt. 
 
Wilt u op onze oproep reageren? 
Mail ons  dan via  
  info@bpvcentrumbussum.nl  
Of bel met: 
Fred Zunneberg 06-390 90 660 
Of  
Akke Walma 038-691 10 28 
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COLOFON 
 
De begrenzing van de buurt van de 
buurtpreventievereniging Centrum 
 
Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het 
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Brediusdam, 
Landstraat, Simon Stevinweg (gedeeltelijk), 
Hogeweg, Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat, 
Herenstraat, Kloosterweg, Vlietlaan en Olmenlaan.  
(zie onderstaande plattegrond). 
 
Het werkgebied van BPV Centrum bevindt zich 
binnen de rode lijn. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
De BOA voor kleine ergernissen en 
overlast 
Wilt u contact met een Buitengewoon Opsporings 
Ambtenaar) BOA? 
Tel. 035 207 00 00  
of mail naar:  
toezicht-handhaving@gooisemeren.nl. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Meldpunt Openbare Ruimte 
gemeente  Tel. 035-207 00 00 
SPOED Buiten kantoortijden  
Tel. 035-207 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. 
 
 
 
 
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 
 

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 
 
 
 
 
 


