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Geachte centrumbewoner,
Voor u ligt het laatste nieuws met informatie en activiteiten van onze BPV.
Met de nieuwsbrief van juli jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de activiteiten van
de Buurtpreventievereniging.
Vanwege het vierjarig bestaan van onze vereniging en het nieuwe boekjaar per 1 juli jl. zijn de
nodige voorbereidingen getroffen voor de algemene ledenvergadering op 24 oktober a.s.
Bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering aan.
De wijkschouwen van 2011 zitten er al weer op en de diverse overleggen met de gemeente zijn
gehouden. Daarbij wij zijn uw belangen zo breed mogelijk behartigd en hebben we het nodige van
ons laten horen.
Geef ons ook uw ervaringen door, want ook uw inbreng is van groot belang.
Informeer ons over uw ervaringen vanuit uw omgeving!
Aarzel bij overlast, vernieling of diefstal niet om direct de politie te bellen!
Laat ons ook uw ervaringen met de flexibele sluitingstijden in de horeca weten!
U kunt over uw ervaringen contact opnemen
met de buurtcoördinatoren of
via email naar

info@bpvcentrumbussum.nl

Bel ami, voorheen de Rozenboom, is een verrijking voor het centrum

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum
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Buurtpreventievereniging Centrum Bussum
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 op 30 september jl. met
gemeente en politie geëvalueerd. Door onze BPV
en de collega BPV’s is geconstateerd dat onze
eerdere ervaringen met langduriger overlast
helaas ook nu weer het geval is.
Bij de evaluatie bleek dat de politie ervaart dat de
nachten rustiger verlopen en daarom zeer te
spreken is. Zij kunnen meer aandacht geven aan
het gebied buiten de horecaconcentraties.
In de praktijk blijkt het publiek dik een uur later
naar de kroegen te gaan en 1-2 uur later naar
huis te gaan. Zo rond half één half twee lopen de
kroegen vol. Men vertrekt zo rond 4 uur naar
huis. Dan komen ook weer de klachten over
overlast. Opvallend is dat het aantal meldingen
gelijk gebleven is.
De horecaondernemers zijn niet blij met het
indrinken voordat men naar de kroeg gaat en met
“na drinken” als men de kroeg uitgegaan is. Beide
geven ook voor bewoners de meeste overlast!

Daarin zijn Boekweitplein, De Genestetlaan,
Driestweg, Noorderweg en Huizerweg onder de
loep genomen. Bij de wijkschouwen opmerkingen
gemaakte over de vele hondenpoep, de
onderhoudsstaat van de voetpaden, bomen en
beschadigd straatmeubilair.
Wat de hondenpoep betreft zijn er positieve
ontwikkelingen. De gemeente heeft publicaties
verzorgd over strengere aanpak van deze
smerigheid. Medewerkers van wijkbeheer zijn
extra opgeleid om als buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) te kunnen optreden.
Zij zijn immers in de wijk en kunnen optreden
tegen overtreders.
Bij de wijkschouw van 13 juli jl. hadden we
slechte staat van de oude kastanjes op de Oud
Bussummerweg aangekaart. De bomen staan er
de hele zomer nl. al slecht bij met klein en
betrekkelijk weinig blad. Wij vernamen toen, dat
bij deze kastanjes de bloederziekte is
geconstateerd. De gemeente laat de bomen zo
lang mogelijk staan. Als de staat van de bomen
uiteindelijk onaanvaardbaar wordt of gevaar gaat
opleveren, dan gaat men over tot kappen. De
gemeente zal dan opnieuw kastanjes plaatsen. Er
wordt dan gekozen voor een kastanjesoort die
minder gevoelig is voor de bloederziekte.

In de gebieden waar mobiele portiers surveilleren
blijkt de overlast te verbeteren. Wij hebben
aangekaart, dat het omdat hier géén mobiele
portiers aanwezig zijn, niet zo moet zijn dat de
overlast in het centrum gaat toenemen.
Gemeente en politie zullen op ons aandringen hier
grote aandacht aan besteden.
Laat ons in elk geval uw ervaringen met de
flexibele sluitings-tijden weten!
Dat kan via info@bpvcentrumbussum.nl of per
telefoon 06-53 67 25 59.
Wijkschouw
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werd op 15 september jl. een wijkschouw
gelopen.

De kastanjes in de Oud Bussummerweg staan er helaas
slecht bij
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Gebiedvisie centrum
De gemeente heeft een gebiedsvisie voor het
centrumgebied voor medio 2030 opgesteld. Wij
zijn blij dat er eindelijk een samenhangende visie
voor het centrum opgesteld is. De visie heeft een
hoog ambitie niveau. Of dat in de huidige recessie
allemaal te realiseren is, valt nog te bezien. De
insteek is gericht op winkelen, uitgaan en
verblijven in het centrum. Het bestuur van de BPV
zal op de gebiedsvisie reageren, omdat wij ons
toch wel zorgen maken over de belangen van ons
als bewoners.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover
verder informeren

Mc Donalds
Mc Donalds had bij de gemeente een verzoek
ingediend om in het weekend tot 2 uur open te
kunnen blijven. De gemeente heeft gelukkig
omwonenden geraadpleegd. Zij hebben de
voordurende overlast van hangjongeren opnieuw
onder de aandacht gebracht. Door de gemeente
en de politie werd de overlast onderschreven.
Mede vanwege de doelstellingen van het
horecaconvenant en de flexibele sluitingstijden
voor de horeca is besloten de sluitingstijden voor
Mc Donalds niet tot 2 uur toe te staan.
Omwonenden zijn hier erg blij mee.

Plannen voor het voormalige postkantoor
De gemeente heeft een nota van uitgangspunten
voor een nieuwe bestemming van het postkantoor
opgesteld.
Wij zullen de plannen nauwgezet volgen. Ook de
bewoners van de Driestweg zijn zeer benieuwd
wat de nieuwe bestemming zal worden. Hun
tuinen grenzen nl. pal aan de achtergevel van het
postkantoor.

Mc Donalds aan het Veerplein

Nieuwe restaurants
Het centrum is verrijkt met 2 nieuwe restaurants.
De Rozenboom is prachtig gerenoveerd en biedt
als restaurant Bel ami een prettig vertoeven.
Op de Nieuwe Brink is restaurant Izzi gestart.
Wat wordt de nieuwe bestemming van het voormalig
postkantoor?

Natuurfestival
Op 17 juni jl. vond op het Wilhelminaplantsoen
het natuurfestival plaats.
Het festijn was drukker dan ooit. Overdag was het
prachtig weer. Door de regen was het ’s avonds
vroeger afgelopen dan gepland. Publiek en
omwonenden hebben gemengd gereageerd op de
programmering van dit festijn. Opnieuw speelde
aan het eind een band met niet passende muziek.
Shantyfestival
9 juli was het muziekfestijn van de shantykoren in
Kapelstraat en Havenstraat. Er werden uit volle
borst vele liederen gezongen. Velen bleven staan
en genieten van de zangkoren.

Op de Nieuwe Brink is restaurant Izzi gestart
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Leegstand winkels in het centrum

WEBSITE

Zoals u wellicht ook is opgevallen staan er veel
winkels in het centrum leeg. Enerzijds is de
recessie daar de oorzaak van. Anderzijds wordt er
ook veel via internet gekocht.
Winkels raken leeg door een faillissement of
nieuwe cq verbouwde panden raken niet
verhuurd.

Voor actuele informatie over onze BPV kunt u op
onze website Raadplegen:

www.bpvcentrumbussum.nl.
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.
Via onze website kunt u per email contact met
ons opnemen:

info@bpvcentrumbussum.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
AGENDA

Leegstand door faillissement

Op 28 november a.s. om 10.30 uur vindt op
het Gemeentehuis het jaarlijkse wijkschouwoverleg plaats.
Met gemeente, wijkbeheer, wijkagent en
vertegenwoordigers van onze Buurtpreventievereniging zullen knelpunten in het openbare
gebied of andere zaken worden besproken.
Als u wilt, kunt u uiteraard ook bij dit aanwezig
zijn!
Algemene ledenvergadering
Op 24 oktober 2011 zal Buurtpreventievereniging Centrum Bussum haar vierde 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.
Bij deze nieuwsbrief treft u de stukken voor de
ledenvergadering aan.

Niet te verhuren verbouwde panden

Op de ledenvergadering zal door de commandant
van de brandweer, mevrouw M. Alewijn, een
bijdrage over brandveiligheid geleverd worden.
De heer P. Vermeulen van het kabinet van de
burgemeester zal een bijdrage leveren over het
belang van buurtpreventie.
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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)

Voorlopig geen nieuwe ontwikkelingen rondom de
nieuwbouw van de Nieuwe Brink

Ook dit jaar weer de actie om mensen per fiets naar het
centrum te laten komen.
De bewaakte fietsenstalling is nog steeds een daverend
succes.
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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
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