BPV Centrum Bussum

MELDINGSFORMULIER OVERLAST
Ingevuld formulier inleveren:  Wilhelminaplantsoen 49, 1404 JR Bussum
Of mailen naar: info@bpvcentrumbussum.nl

Secretariaat:
Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
035-6911028
www.bpvcentrumbussum.nl
info@bpvcentrumbussum.nl

Gegevens van de melder
1. Gebeurtenis vond plaats bij: straat en huisnr: ___________________________________
2. Gebeurtenis vond plaats op/omstreeks (tijdstip): ______ uur vm/nm, datum __________
Of tussen:

______ uur vm/nm, datum __________ en
______ uur vm/nm, datum __________

Naam van de melder: __________________________________________________
Adres van de melder: __________________________________________________
Telefonisch bereikbaar via nummer: ________________________ (i.v.m. terugmelding)
Emailadres: ________________________ (i.v.m. terugmelding)
Is de politie gewaarschuwd?

O Ja: ________________, datum _______________ O Nee

De totale mogelijke schade bedraagt ________ euro

2.Vervuiling
O afval O

glas

O urineren

O ontlasting

O overgeven O

anders, namelijk:

De vervuiling vond plaats:

O op privéterrein

O op de openbare weg

3.Vernieling
a. Schade aan pand:

O tuin

O anders, namelijk:

b. Schade aan auto:
4.Diefstal
uit de:

O hek

O krassen

O tuin

O gebouw
O deuk O spiegels

O schuur

O garage

O antenne

O

anders, namelijk:

O auto

O

woning

Wat is er gestolen? ____________________________________________________________
Als er in geval van diefstal sprake is van bijzonder commentaar, bijvoorbeeld “insluiping” of “poging tot
inbraak”, wilt u dat dan tot uiting laten komen bij de extra opmerkingen aan de ommezijde?
5.Geluidsoverlast muziek uit:
O pand O muziek uit voertuig

O schreeuwen O bellen/ claxonneren O anders, namelijk:

Geluidsoverlast afkomstig uit:
O horeca
O privéwoning

O openbare weg

6.Diverse andere vormen van overlast
O drugsgebruik O vechtpartij O sluitingstijd
O agressie
O anders, namelijk:

O parkeren O racen O bedreigingen

O a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.
Eventuele extra opmerkingen kunt u vermelden aan de ommezijde.
Z.O.Z.
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en
veilige woonomgeving van 1500 huishoudens in het centrum van Bussum

Eventuele extra opmerkingen graag hieronder:

Vanzelfsprekend wordt ieder melding vertrouwelijk behandeld!
Dank voor uw medewerking.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij:
de heer F. Zunneberg, Landstraat 91, 1404 JH BUSSUM
of bij uw Buurtcoördinator

Meldingsformulier overlast – mei 2017
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