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BPV Centrum Bussum 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 
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Geachte centrumbewoner, 
 
Voor u ligt het laatste nieuws met informatie en activiteiten van onze 

buurtpreventievereniging.  

 

Met de nieuwsbrief van september-oktober jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over 
de activiteiten van de Buurtpreventievereniging. 

 

De feestdagen zijn weer ruim achter de rug en de jaarwisseling is gelukkig rustig verlopen.  

De eerste wijkschouw van 2010 zit er al weer op en we hebben aan diverse overleggen met de 

gemeente deelgenomen.  

Samen met de Buurtpreventievereniging Brave Hendrik en het Comité Overlast De Koperen 

Kraan en De Boemel hebben we in februari het nieuwe Horecabeleid van de Gemeente 

geëvalueerd. Vervolgens hebben wij dit ingebracht bij de evaluatie van de gemeente Bussum 

van het horecaconvenant met politie en 

horecaondernemers. 

 

De Bussumse Ondernemers Vereniging 

(BOV) heeft op de ledenvergadering van 

26 oktober jl. een bijdrage geleverd. Ook 

hebben we met de BOV overleg gevoerd. 

Wij achten dit overleg van groot belang, 

omdat de veiligheid van winkeliers en 

onze leden en onze leefomgeving daarmee 

verbeterd kan worden. 

Wij behartigen uw belangen dus zo breed 

mogelijk en laten het nodige van zich ons 

horen.  

Over onze activiteiten leest u in deze 

nieuwsbrief meer. 

 Overleg met de BOV bij Versa 
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ACTIVITEITEN BPV CENTRUM BUSSUM EN DE 

GEMEENTE 

Horecabeleid gemeente Bussum 

Op 12 februari jl. is op het gemeentehuis het 

nieuwe horecaconvenant geëvalueerd. Het 

horecaconvenant regelt afspraken tussen 

gemeente, politie en horecaondernemers en is 

mee ondertekend door Buurtpreventievereniging 

Brave Hendrik, het Comité Overlast De Koperen 

Kraan en De Boemel. 

Meer toezicht op straat tegen horecaoverlast en 

drastischer maatregelen tegen horecaonderne-

mingen en horecabezoekers, die de regels 

overtreden, heeft minder overlast tot gevolg.  

Toch zijn er onverkwikkelijke gebeurtenissen, 

zoals mishandeling en vernieling, in het 

uitgaansleven waar te nemen 

Er bleek onduidelijkheid te zijn over de 

taakverdeling bij het toezicht op straat.  

De horecaondernemers verwachten meer toezicht 

van de Politie en de Politie meer handelend 

optreden van de horeca portiers. 

Burgemeester Schoenmakers heeft toegezegd dat 

op korte termijn duidelijke afspraken zullen 

worden gemaakt. 

 

 
 
De Wilhelminakerk tijdens de werkzaamheden (sept. 2009) 

 
 

 

Buurtcoördinatoren-overleg 
Op 2 februari jl. heeft er afstemmingsoverleg 

plaatsgevonden tussen het Bestuur van de 
Buurtpreventievereniging, de Buurtcoördina-
toren, Jacob Hansma Wijkbeheerder 
(waarnemend), Marco Ernst Wijkagent op het 
gebied van knelpunten binnen onze 
woonomgeving. Over en weer is informatie 

uitgewisseld over problemen die binnen onze wijk 
spelen, waarbij vooral de rol van Buurtcoördina-
toren van essentieel belang is. 
Aan bod zijn gekomen wangedrag van weggebrui-
kers, drugsgebruik, opbouw en parkeerexcessen 
weekmarkt en bodemsanering Veldweg.  
De gemeente is bezig met een eventuele 

herindeling van de weekmarkt. We hopen dat 
daarmee de negatieve randverschijnselen snel 

zullen verdwijnen. 
Dit overleg is constructief verlopen. Het overleg 
wordt twee keer per jaar gehouden. 
 

 
Er wordt aan een minder rommelige markt gewerkt 

 
 
Separaat is met de gemeente overleg gevoerd 

over grote evenementen in het centrum. 
Onderkent is de grote impact op ons leef- en 
woongenot. 
Afgesproken is dat wij vooraf geraadpleegd zullen 
worden. Daarmee hopen we in de toekomst een 
constructieve bijdrage te leveren en overlast te 
kunnen beperken. 

 

Wijkschouw 
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijk-
agent werd op 20 januari jl. de eerste Wijkschouw 
van 2010 gelopen. Daarin zijn Raadhuispassage, 
Wilhelminaplantsoen, Veldweg, Nassaulaan, 
Nassaustraat, Julianaplein, Veerplein en 

Veerstraat onder de loep zijn genomen. 
Door de vele sneeuwval en gladheidbestrijding 
had wijkbeheer achterstand in het schoonhouden 
van straten en pleinen.  



Buurtpreventievereniging Centrum Bussum  
 

    3 van 5 

 

We hebben onze grote waardering uitgesproken 

voor de grote inzet bij de gladheidbestrijding. 

Door alle sneeuw en ijs kreeg ook wijkbeheer te 

maken met schaarste van strooizout. 

 

 
 

 

Sneeuw: prachtig, maar ook veel ongemak 

 

 

De opgeknapte toren van de Wilhelminakerk in de sneeuw 

 

  

 

 

 

WEBSITE 

Voor actuele informatie kunt u op onze website 

Raadplegen: 

 

www.bpvcentrumbussum.nl. 
 

U vindt op de website de onderwerpen: 

 

Algemeen – Activiteiten – Dagelijks Bestuur – 

Nieuws – Contact – Formulieren. 

 

Op de website kunt u o.a. zo nodig een 

bestuurslid, buurtcoördinator of meldingsformulier 

vinden. 

Ook kunt u er een aanmeldingsformulier vinden 

voor nieuwe leden.  

 

Ook kunt u op de website per email contact met 

ons opnemen: 

 

     info@bpvcentrum.nl 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIE-

VERENIGING CENTRUM BUSSUM  

Horeca overlast 

Overleg met Gemeente en Politie heeft geleid tot 

maatregelen waardoor de overlast verminderd is. 

The Spot richtte zich op dertigers en ouder. Van 

dit publiek werd minder overlast ondervonden. 

Helaas trok dat te weinig publiek.  

In december jl. leidde dat weer tot de nodige 

nachtelijke herrie. Gelukkig is die overlast ook 

BOA’s en politie opgevallen en is er adequaat op 

gereageerd. The Spot gaat zich voor meer publiek 

weer op publiek vanaf 20 jaar richten. 

 

Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino 

De gemeente zorgt voor uitgebreide informatie 

over nieuwe ontwikkelingen rond Scapino en de 

Nieuwe Brink. Wij nemen deel aan de 

overleggroep over deze plannen, waarbij we de 

stem van onze leden laten doorklinken om 

knelpunten en oplossingen aan te dragen.  

Momenteel is er geen nieuws over dit bouwplan te 

melden. 

 

Ontwikkelingen Veldweg 

De Gemeente zorgt ook hier voor uitgebreide 

informatie over nieuwe ontwikkelingen. Wij 

http://www.bpvcentrumbussum.nl/
mailto:info@bpvcentrum.nl
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participeren hierbij in de Verkeersraad. De 

Verkeersraad heeft aangedrongen op een goed 

mogelijke verkeersafwikkeling naar en vanaf de 

nieuwe parkeergarage en beperking van overlast 

voor het winkelwoongebied. 

 

De ontwikkelaar van het bouwplan heeft de 

grootte en het aantal bouwlagen van de 

parkeergarage opnieuw bekeken. Dit leidt tot een 

latere start van de bouw. 

De noodzakelijke bodemsanering van het huidige 

parkeerterrein is op 22 februari jl. gestart. 

De totale sanering zal ca. 6 weken duren. Er zijn 

vervangende parkeerplaatsen bij Bensdorp aan de 

Herenstraat voorhanden.  

De overlast is daarmee beperkt en al snel achter 

de rug zijn. Tot de bouwactiviteiten wordt het 

weer om ter plaatse te parkeren. 

 

 
TIP – TIP – TIP – TIP – TIP – TIP  
 

TELEFOONNUMMERS IN GEVAL VAN NOOD 

 

Het is erg handig als u in geval van nood in uw 

mobiele telefoonnummer heeft opgeslagen van 

uw naaste familieleden of andere mensen die 

door hulpverleners kunnen worden gebeld. 

 

Slaat u het telefoonnummer van echtgeno(o)t(e), 

ouders of andere naaste familie op met de code 

ICE01, ICE02, ICE03. 

 

Bijvoorbeeld:  

ICE 01echtgenote, ICE 02moeder, ICE 03 

broer. 

 

U voorkomt daarmee dat bij een ongeval kostbare 

tijd verloren gaat om u te identificeren of 

essentiële informatie over uw gezondheid te laat 

bekend wordt. 

 

ZET DEZE NUMMERS DUS SNEL IN UW 

MOBIELTJE!!! 

 

AGENDA 

Op 24 maart a.s. om 10.30 uur vindt op het 
Gemeentehuis de tweemaandelijkse Wijkschouw 

plaats. 
Met de Wijkbeheer, de Wijkagent en vertegen-
woordigers van de Buurtpreventievereniging 
zullen Nieuwe Brink, Mariastraat, Vitusstraat, 
Krijnenweg en Herenstraat en omgeving bezocht 
worden. 

Gebreken in het openbare gebied of andere 
knelpunten worden daarbij besproken. 

Als u wilt, kunt u uiteraard ook bij de Wijkschouw 
aanwezig zijn! 
 

JAARPLAN 

 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging 
Centrum Bussum vergadert eenmaal per drie 
maanden. In januari en juli hebben we overleg 

met de Wijkagent en Wijkbeheer van de 
Gemeente. 
 
In oktober zal het bestuur weer rekening en 
verantwoording afleggen aan de leden in de 
Algemene Ledenvergadering. Daarbij zullen ook 
de bestuursleden en leden van de kascontrole-

commissie worden (her)benoemd.  
Natuurlijk blijft het Bestuur met Wijkbeheer en 
Wijkagent tweemaandelijkse wijkschouwen lopen 
en wordt deelgenomen aan het jaarlijkse 
Wijkschouwoverleg. 
 
Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op 

de hoogte te houden, zal de Nieuwsbrief driemaal 
per jaar (in februari, mei en september) verspreid 
worden.  
 
Het Bestuur continueert het gevraagd en 
ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente 

en Politie en het zo nodig aankaarten van 
knelpunten en/of overlastsituaties. 
 

TOT SLOT 

 

Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer 

erkentelijk voor uw bijdrage aan de 

buurtpreventievereniging.  

 

U kunt altijd contact met ons opnemen. 

      Ook kunt u klachten bij de  

      Servicelijn van de gemeente  

      Bussum en/of de politie Gooi en 

 Vechtstreek melden.  

(Zie bijgevoegd colofon) 

 

 

 

 

Graag willen wij u, als u nog niet eerder 

gereageerd heeft, oproepen uw emailadres 

aan ons op te geven.  

Dat kunt u simpel doen met een emailtje aan  

 

info@bpvcentrumbussum.nl 
 

Wij kunnen u dan op snelle wijze informeren als 

er zich belangrijke zaken in onze woonomgeving 

voordoen. 
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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 Stevin-
weg (gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, 

Kerkstraat (zie onderstaande plattegrond). 
 

 

De rode punten en witte lijnen markeren het 

gebied van BPV het Centrum 
 
Servicelijn Bussum 692 88 98 
Afdeling wijkbeheer - Huizerweg 51 Bussum 
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.30 uur en 

van 13.30 tot 16.00 uur  
Voor vragen en meldingen over onderhoud van groen, 
bomen, straten, riolering, straatmeubilair, 
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding. 

 
Politie Gooi en Vechtstreek 0900-88 44 
Wijkagent - Marco Ernst 
Graaf Wichman 1, 1276 KA Huizen. 
 
Politiepost Naarden 

Amersfoortsestraatweg 12, 1411 HC  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 men een e-mail 
achter waarop hij contact met u opneemt. 
 
 
 

 
 
 
 

Bestuur BPV Centrum Bussum tevens 
Buurtcoördinator 
 
Voorzitter – Fred Zunneberg 
Landstraat 91 

1401 JH Bussum 
06-53 67 25 59 
fzunneberg@hetnet.nl 
 

Secretaris – Akke Walma 
Wilhelminaplantsoen 49 

1404 JR Bussum 
691 10 28 
akke.walma@tiscali.nl 
 

2e secretaris – Hans Wennink 
Schoolstraat 5 

1404 HK BUSSUM 
691 25 96 
hafwennink@hetnet.nl 
 

Penningmeester – J.T. Roskam 
Brinklaan 76 B1 
1404 GL Bussum 
691 05 02 
 

2e Penningmeester – Els Trentelman 
Brinklaan 47 A 

1404 ER Bussum 
692 11 17 
els.trentelman@versatel.nl 

 
Buurtcoördinator tevens Bestuurslid 
 
Sandra Broecks 
Wilhelminaplantsoen 8 
1404 JB BUSSUM 
06-24 09 72 94 
sbroecks@hotmail.com 
 

Lodewijk Verkerk  
Visserstraat 18 
1401 SZ Bussum 
693 19 32 
lodini@casema.nl 
 

Ruud Zappeij 
Gildestraat 21 
1401 TS BUSSUM 
691 18 97 
zappeijr@tiscali.nl 

 
Versa – Advies en Ondersteuning 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum  

 
Wanda Griffioen 
Postbus 1122 
1400 BC Bussum 
691 12 51 
wgriffioen@versawelzijn.nl  
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