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Geachte centrumbewoner,
Voor u ligt het laatste nieuws met informatie en activiteiten van onze BPV.
Met de nieuwsbrief van maart jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de activiteiten
van de Buurtpreventievereniging.
Sinds 9 mei jl. bestaat onze buurtpreventievereniging vier jaar. In het afgelopen verenigingsjaar
is door de bestuursleden en buurtcoördinatoren weer het nodige werk verzet.
Vanwege het vierjarig bestaan van onze vereniging en het nieuwe boekjaar per 1 juli a.s. worden
de nodige voorbereidingen getroffen voor een algemene ledenvergadering in het najaar.
In deze nieuwsbrief doen wij de vooraankondiging van deze algemene ledenvergadering.
Het vierjarige bestaan betekent ook dat per 1 juli a.s. het nieuwe contributiejaar ingaat. Bij deze
nieuwsbrief treft u een factuur voor de contributie 2011-2012 aan.
De eerste wijkschouwen van 2011 zitten er al weer op en we hebben aan diverse overleggen met
de gemeente deelgenomen.
Wij behartigen uw belangen zo breed
mogelijk en laten het nodige van ons horen.
Daarbij is ook uw inbreng van groot belang.
Nogmaals: Geef ons informatie over uw
ervaringen in uw omgeving!
Laat ons ook uw ervaringen met de flexibele
sluitingstijden in de horeca weten!
U kunt daarvoor contact opnemen met de
buurtcoördinatoren of
via email naar

info@bpvcentrumbussum.nl

Kunstuiting op het Veerplein

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum
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ACTIVITEITEN BPV CENTRUM BUSSUM EN DE
GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Door de gemeente zijn per medio 1 mei jl.
flexibele sluitingstijden ingevoerd. Gemeente en
politie zijn hiervan grote voorstander, omdat men
van mening is dat gespreid vertrekken van
horecapubliek de nachtelijke overlast zal
beperken.
Onze ervaringen zijn, dat door de flexibele
sluitingstijden de overlast de hele nacht door
gaat, zoals ook bleek bij de eerder gehouden
proef. De herrie is wel minder, maar zo verspreid,
dat het naar onze mening voor de politie veel
lastiger in de gaten te houden is.
De proefperiode is nog zo kort in werking, dat er
nog niet met gemeente en politie geëvalueerd is.
Laat ons uw ervaringen met de flexibele sluitingstijden weten!
Dat kan via info@bpvcentrumbussum.nl of per
telefoon 06-53 67 25 59.

end blijft tot grote vreugde van de omwonenden
de sluitingstijd ook om 24:00 u!
Dit overleg is constructief verlopen. Het overleg
wordt twee keer per jaar gehouden.
Wijkschouw
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werd op 14 juli een wijkschouw gelopen.
Daarin zijn Wilhelminaplantsoen, Veldweg,
Nassaulaan, Julianaplein, Veerstraat en Veerplein
onder de loep genomen.
We hebben de staat slechte staat van de oude
kastanjes op de Oud Bussummerweg aangekaart
en vernomen dat daarbij de bloederziekte is
geconstateerd. In onze volgende nieuwsbrief
komen wij hierop terug.

Wij hebben tijdens het met gemeente en politie
gehouden halfjaarlijkse overleg opnieuw
aangekaart dat vanaf afgelopen november
rondom het Wilhelminaplantsoen, Landstraat en
Oud Bussummerweg de overlast toegenomen is.
De herrie begint al vroeg in de avond met
dronken en/of schreeuwende jongeren.
Gemeente en politie besteden hier grote aandacht
aan, maar een en ander is niet simpel op te
lossen.
Buurtcoördinatoren-overleg
Op 12 juli jl. heeft er afstemmingsoverleg
plaatsgevonden tussen het bestuur van de buurtpreventievereniging, de buurtcoördinatoren, Piet
Vermeulen chef van het kabinet van de burgemeester, Jacob Hansma wijkbeheerder, 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
Buurtcoördinatoren van essentieel belang is.
Als voornaamste is verder het volgende aan bod
gekomen:
- Hoge snelheden van auto’s op Brinklaan,
Kerkstraat, Landstraat en Nieuwe Raadhuisstraat.
- De goed verzorgde schoonmaak van het
marktgebeuren op het Wilhelminaplantsoen.
- Hangjongeren en vervuiling op het plein van de
Schoolstraat.
- Brandveiligheid bij woningen boven de winkels.
- De sluitingstijden van Mc Donalds. In het week-

De wijkschouw op het Wilhelminaplantsoen

Bij de wijkschouw van 23 maart jl. werden grote
oneffenheden bij de bomen op het Julianaplein
geconstateerd en recent hersteld!
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Herhaalde oproep tot melden overlast
klachten en criminaliteit
Op grond van meldingen komen overlast en
criminaliteit in de statistieken. De statistieken
bepalen mede de inzet van politietoezicht.

Op de website kunt u o.a. zo nodig een bestuurslid, buurtcoördinator of
meldingsformulier vinden.
Ook kunt u er het
aanmeldingsformulier vinden
voor nieuwe leden.

De politie verzoekt bewoners dan ook dringend
deze zaken te melden.

Via onze website kunt u per email contact met
ons opnemen:

De politie vraagt uitdrukkelijk om alerte
bewoners. Dus als u iets vreemds ziet of hoort en
dat meldt dan kan de politie sneller in actie
komen. Arrestaties vinden in 80% van de
gevallen op heterdaad plaats en voor het
overgrote deel (65%) na een belletje door een
bewoner.
Het is daarom van groot belang
(drugs)overlast, vernieling, inbraak,
te melden op 0800-8844.
In ernstige of spoedeisende
gevallen moet u niet aarzelen 112 te
bellen.
Gaat er met uw melding iets niet goed dan kunt
reageren per email en contact met ons opnemen:

info@bpvcentrumbussum.nl
NOG STEEDS GELDT:
SAMEN STAAN WE
STERKER!!!

Natuurfestival
Op 17 juni jl. vond op het Wilhelminaplantsoen
het natuurfestival plaats.
Publiek en omwonenden hebben gemengd
gereageerd op dit festijn. Door de regen was het
’s avonds vroeger afgelopen dan gepland.
Shantyfestival
9 juli was het muziekfestijn van de shantykoren in
Kapelstraat en Havenstraat. Er werden uit volle
borst vele liederen gezongen.
WEBSITE
Voor actuele informatie over onze BPV kunt u op
onze website Raadplegen:

info@bpvcentrumbussum.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
AGENDA
Op 15 september a.s. om 10.30 uur vindt op
het Gemeentehuis de tweemaandelijkse Wijkschouw plaats.
Met de Wijkbeheer, de Wijkagent en vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging
zullen Havenstraat, Hogeweg, Molenlaan,
Driestweg, Poststraat, Boekweitplein, De Clinge,
Landstraat en omgeving bezocht worden.
Als u wilt, kunt u uiteraard ook bij dit aanwezig
zijn!
Algemene ledenvergadering
Op 24 oktober 2011 zal Buurtpreventievereniging Centrum Bussum haar derde algemene
ledenvergadering houden. Daarin zal het Bestuur
rekening en verantwoording afleggen over haar
activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar en de
jaarrekening 2010-2011.
De leden zullen dan tevens een kascommissie en
nieuwe bestuursleden benoemen.
Zet 24 oktober as dus alvast in uw agenda!
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)

www.bpvcentrumbussum.nl.
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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 Stevinweg (gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg,
Kerkstraat (zie onderstaande plattegrond).

BPV website en emailadres:
Website: www.bpvcentrumbussum.nl.
Emailadres: info@bpvcentrumbussum.nl.
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
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
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 email achter waarop hij contact met u opneemt.

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

4 van 4

