Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

JAARVERSLAG 2014 – 2015
ACTIVITEITEN BESTUUR
Het bestuur van de BPV heeft zich in het afgelopen verenigingsjaar beraden op haar activiteiten en
het teruglopende ledental. Het aantal leden loopt terug door verhuizingen en sterfgevallen. Als wij
onze activiteiten vergelijken met andere BPV’s in Bussum dan valt op dat die verschillen met onze
BPV.
De doelstelling van deze verenigingen is voornamelijk gericht op een veilige, leefbare en gezonde
woonomgeving. Daarvoor is samenwerking met gemeente, politie en wijkbeheer nodig.
De buurtpreventievereniging signaleert en rapporteert verdachte omstandigheden binnen het
woongebied van de vereniging.
BPV Centrum gaat veel verder, omdat er zoveel andere aspecten spelen die de leefomgeving en
het woongenot beïnvloeden.
Het centrum heeft immers ook veel te maken met veel verkeer- en parkeerproblematiek, winkels,
nieuwbouw en horeca.
De structuur van BPV Centrum Bussum vraagt om verandering, waarbij gedacht kan worden aan
het meer betrekken van de Bussumse Ondernemersvereniging (de BOV), het opnieuw bepalen van
het woongebied van BPV/BOV en het betrekken van de
voorzitters van de Verenigingen van Eigenaren van
appartementencomplexen in het centrum van Bussum.
Wij hebben een notitie met stappenplan opgesteld als
begin om buurtpreventievereniging Centrum Bussum in
een breder en actiever perspectief te manoeuvreren.
Ook de gemeente zal een coördinerende en ondersteunende rol op zich moeten nemen om de onderlinge
betrokkenheid van de BPV’s aangaande bepaalde thema’s,
die niet wijkgebonden zijn, te organiseren. (Bijvoorbeeld
het thema diefstal/veiligheid/ criminaliteit etc.)
Het bestuur gaat hier verder in overleg met de gemeente
en de wijkagent mee aan de slag.
Er zijn diverse redenen, waardoor e.e.a. niet zo erg
opschiet. De voornaamste redenen zijn het fusie traject
van de gemeente en de veranderingen in de organisatie
van de politie.
De algemene ledenraadpleging voor de jaarstukken werd voorbereid.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2014-2015 opgesteld en voorgelegd aan de leden.
De wijkschouwen in dit verenigingsjaar
stonden in het teken van achteruitgang van
de onderhoudsstaat van straten,
voetpaden, fietspaden en
groenvoorziening.
Ook overlast van fietsen en wild-parkeren
van (vracht)auto’s bij de nieuwe vestiging
van Xenos en het fitnesscentrum aan de
Landstraat vroegen de nodige aandacht.

Uitgebreid overleg over de gestalde fietsen en
scooters
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LEDENRAADPLEGING JAARSTUKKEN BPV
De verplichting voor verenigingen jaarlijks bij haar leden rekening en verantwoording af te leggen
heeft bij BPV Centrum schriftelijke plaatsgevonden.
Eind oktober 2014 hebben wij de stukken over het jaar 2013-2014 met een stembiljet ter
goedkeuring aan u voorgelegd.
Er is door 42 leden een stembiljet ingeleverd. 40 leden gingen zondermeer akkoord met de
jaarstukken.
2 leden hadden enkele vragen op het stembiljet gesteld, die in de nieuwsbrief van februari 2015
zijn beantwoord.
7 leden complimenteerden het bestuur met het jaarverslag.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld.
Het Bestuur heeft een voorstel ingebracht voor het herbenoemen van de penningmeester en de
secretaris.
Ook werd voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te herbenoemen.
Door de leden van de BPV zijn de drie herbenoemingen bekrachtigd.
LEDENTAL
Het ledental bedroeg op 1 juli 2014 91 leden.
Het ledental daalde door verhuizing en overlijden van leden, maar is daarna weer iets gestegen.
Op 1 juli 2015 telde de vereniging 86 leden.
BPV CENTRUM EN DE GEMEENTE
Centrummanagement van de gemeente
Wethouder De Ridder heeft ons begin januari jl. uitgenodigd voor deelname aan het zgn.
‘centrummanagement’.
Doel is een overlegplatform voor plannen voor het centrum. De gemeente hoopt daarmee te
bereiken dat plannen voor het centrum, zoals Scapino Nieuwe Brink op een beter manier het
inspraakproces doorlopen.
Aan de stuurgroep nemen gemeente, Bussumse Ondernemersvereniging, Stichting Pro Bussum,
buurtpreventievereniging Centrum Bussum, politie en BOA’s deel.
In werkgroepen komen onderwerpen, zoals stedenbouw, verkeer, parkeren, groen, horeca, beheer,
economie en communicatie.
Het bestuur van de BPV is blij met deze ontwikkeling en levert een constructieve bijdrage.
Verkeerscirculatieplan
De gemeente is van mening dat
aanpassingen aan de wegen 'rond' het
centrum naar verwachting noodzakelijk zijn
om de bereikbaarheid en de
verkeersveiligheid op peil te houden. Mogelijk
kunnen verschuivingen van verkeersstromen
ontstaan.
De gemeente had in juni en september 2014
overleggen met diverse belanghebbende
partijen belegd.
De verwachting was dat B en W in het najaar
van 2014 zouden besluiten tot het inspraaktraject voor het verkeerscirculatieplan.
Ondertussen is gebleken, dat dit niet
haalbaar was. In het voorjaar van 2015 werd
het overleg weer opgestart. Besluitvorming
wordt in het najaar van 2015 verwacht.

Veel verkeersdruk in het centrum
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Horecabeleid gemeente Bussum
In het afgelopen verenigingsjaar is er beperkt overlast van
horecabezoekers voorgekomen. Af en toe is er sprake van herrie
en/of vernielingen. De door noodzakelijke bezuinigen verminderde
inzet van de BOA’s leidt daardoor tot op heden niet tot problemen.
De gemeente heeft wel de verzekering gegeven, dat als de overlast
weer toeneemt de inzet weer uitgebreid wordt.
Centrumplan
De winkelleegstand in het centrum is nog zorgelijk, maar door Ellen
van Vossen, de dorpsmanager voor Bussum, wordt hard gewerkt om
winkelpanden weer bezet te krijgen.
Daardoor is er een afname van de winkelleegstand met nieuwe winkels
en eethuizen.
SAMENWERKING MET DE B.O.V. en K.V.O.
Het is vanwege de vele raakvlakken op het gebied van veiligheid van belang dat er goede
contacten zijn tussen onze BPV en de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV), en het
Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
De samenwerking van de BOV, het KVO en onze BPV is gecontinueerd.
EVENEMENTEN IN HET CENTRUM
In het afgelopen verenigingsjaar waren er weer de nodige evenementen in het centrum.
Koningsdag, Bussums Cultureel, Koopjesdagen, Kermis, Bussum op IJs, etc. het kan niet op.
Ook de Kermis zorgde voor het nodige “leven” op het Raadhuisplein.
Bussum Cultureel en Koopjesdagen
Begin september 2014 was er Koopjesdag met veel bezoekers en Bussum Cultureel.
Bussum Cultureel leidde weer tot veel activiteiten op het Wilhelminaplantsoen en in de Kapelstraat.
De Koopjesdag op in maart 2015 zorgde opnieuw voor veel gezelligheid voor het winkelend
publiek.
Jaarwisseling
Ruim voor de jaarwisseling waren er incidenteel harde knallen
in het centrum te horen. Zelfs op koopavond werd er illegaal
vuurwerk tussen het publiek afgestoken.
De politie kreeg er niet erg vat op, omdat er clandestien vuurwerk
in omloop was.
Bij het afsteken van het vuurwerk hield men zich verder redelijk
aan de nieuwe tijden op Oudejaarsdag waarbinnen vuurwerk mag
worden afgestoken. Toch sneuvelde er hier en daar weer een
afvalbak en was er in de dagen na nieuwjaar ook nog geknal te
horen.
Volgens de politie was het toch een rustige en probleemloze
jaarwisseling.
Koningsdag
Het mooie weer zorgde voor een echte feestdag, zodat veel mensen
hebben genoten.
WIJKSCHOUWEN
Bij de wijkschouw van de gemeente waren ook vertegenwoordigers van
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aanwezig.
Er werd o.a. stilgestaan bij diverse beschadigingen van straatmeubilair, overhangend groen, etc.
De wijkschouw van 25 september 2014 stond in een bijzonder teken, omdat de burgemeester die
ochtend de derde KVO-ster heeft ontvangen. Met de sterren van het Keurmerk Veilig Ondernemen
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(KVO) wordt erkend dat het dorpshart van Bussum er op vele punten goed voor staat.
Om deze mijlpaal te bereiken is er door de Bussumse Ondernemersvereniging, de gemeente en
KVO adviseur Maarten van Weel vele jaren hard gewerkt.
De wijkschouw kende deze keer dan ook een fors aantal deelnemers.
Het grootste item was dit keer opnieuw de fietsenoverlast rond de kruising Havenstraat Landstraat.
Gelukkig heeft de gemeente vrij kort daarna het aantal fietsenrekken uitgebreid.

Derde ster KVO

(Foto Bussums Nieuws )

Wijkschouwoverleg 24 november 2014
In het evaluatieoverleg over de wijkschouwen hebben we met name aandacht gevraagd voor het
onderhoudsniveau van bestrating en groenvoorziening in het centrum.
In het centrum gold onderhoudsniveau ‘hoog-waardig’, waardoor het netjes op straat bleef.
Het onderhoudsniveau is in eerste instantie voor drie maanden als proef verlaagd naar niveau
‘normaal’.
De gemeenteraad oordeelde dat dit te kort was om een goed beeld gaf te hebben en heeft de proef
met een jaar verlengd.
Wij hebben aangegeven dat het er na die eerste drie maanden in het centrum rommeliger en meer
vervuild door is geworden.

Zo kan het ook!
De Nieuwe Brink ziet er zo een stuk beter uit.

Discussie met wijkbeheer over onkruid en zwerfvuil op straat
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WATEROVERLAST 28 JULI 2014
Bussum was flink aan de beurt bij de zware hoosbuien. Het Wilhelminaplantsoen, het Palladio en de
omgeving van het gemeentehuis liepen bij de hoosbuien onder water.
Doordat de boel snel blank kwam te staan, liepen bij Palladio de entrees, de liftputten en de
bergingen onder water.
De Brinklaan, Landstraat en Nieuwe Raadhuisstraat veranderden in ‘grachten’.
Door het overvloedige water liepen de kelder van het gemeentehuis, de parkeergarage ernaast, en
de Vomar inclusief de parkeergarage onder water.
Om te voorkomen dat bij wateroverlast de boel opnieuw onderloopt, heeft de gemeente o.a. alle
straatkolken laten reinigen.
Door het bestuur van onze BPV is daarnaast gepleit voor een goede overstort op de gracht achter
het gemeentehuis.

Straten stonden lang blank

(Foto Bussums Nieuws)

Kan de Bussumse riolering ‘het’ aan?

(Foto Dichtbijredactie/Studio Kastermans)

JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum blijft per drie maanden overleg
houden. Twee keer per jaar schuiven de wijkagent, een vertegenwoordiger vanuit het
gemeentehuis en van wijkbeheer van de gemeente daarbij aan.
Jaarlijks in oktober legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden in de Algemene
Ledenvergadering. Daarbij worden ook de bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie
(her)benoemd.
Natuurlijk blijft het Bestuur met wijkbeheer en wijkagent de
wijkschouwen lopen en wordt deelgenomen aan het jaarlijkse
wijkschouwoverleg.
Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te
houden, wordt de nieuwsbrief driemaal per jaar verspreid.
De website www.bpvcentrumbussum.nl kan daarnaast
voor actuele zaken worden geraadpleegd.
Het Bestuur continueert het gevraagd en ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente en
Politie en het zo nodig aankaarten van knelpunten en/of overlastsituaties.

BUSSUM, oktober 2015
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