Van Buurtcommissie naar Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

NIEUWSBRIEF – 1
STAND VAN ZAKEN

Geachte Centrumbewoner,
In november vorig jaar heeft Buurtcommissie een onderzoek uitgezet om te meten of er voldoende draagvlak
is voor het oprichten van een buurtpreventievereniging.
Meer dan 100 bewoners zijn het eens met ons streven om tot die buurtpreventievereniging te komen!!!
Uit alle straten hebben zich bewoners positief uitgelaten, dus er is een breed draagvlak!
Wij willen daarom verder gaan met de oprichting van de buurtpreventievereniging.
U was bij de enquête één van de voorstanders. Daarom willen wij u informeren over de stand van zaken.

Ons motto: SAMEN STERK!

Gemeente Bussum ondersteunt buurtpreventievereniging Centrum Bussum i.o.
De gemeente Bussum heeft niet alleen meegewerkt aan de enquête, maar neemt ons initiatief tot
buurtpreventievereniging ook op in de gemeentelijke website.
Onze buurtpreventievereniging in oprichting krijgt daarin naast de vermelding en een eigen website.

Van Buurtcommissie naar Buurtpreventievereniging Centrum Bussum
Samenstelling van het Bestuur en bewonersavond
Er zal een voorlopig bestuur moeten komen om een bewonersavond te organiseren en de
buurtpreventievereniging op te richten dit initiatief verder te ontwikkelen.
Onder de reacties zijn er ook van mensen die zich als bestuurslid of als buurtcoördinator opgegeven hebben.
Met deze mensen zal op 23 januari as overleg plaatsvinden, waarna de bewonersavond voor de feitelijke
oprichting van de buurtpreventievereniging georganiseerd zal worden.

Daarbij worden we met vergaderruimte en advies gesteund door Willem Visser van Versa opbouwwerk.
Daarover wordt u uiteraard nader geïnformeerd.
Ook zult u voor de bewonersavond een uitnodiging ontvangen.
Mocht u geïnteresseerd zijn voor deelname aan de vergadering van 23 januari, of alsnog een rol willen
vervullen als bestuurslid of buurtcoördinator, neemt u dan contact op met Fred Zunneberg. (06-53 67 25 59)

Tot slot
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer erkentelijk voor uw positieve reactie op ons initiatief om een
buurtpreventievereniging op te richten.
U kunt altijd contact met ons opnemen.
Ook kunt u klachten bij Wijkbeheer van de Gemeente Bussum en/of de Politie Gooi en Vechtstreek melden.
(Zie bijgevoegd colofon)
Het credo luidt:

