Nieuwsbrief 16

BPV Centrum Bussum

maart 2012
Nieuws van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum – jaargang 5

INHOUD
P2 Activiteiten BPV en gemeente
P4 Website, wijkschouw
P5 Overige activiteiten BPV, agenda, jaarplan, tot slot
P6 Colofon

Geachte centrumbewoner,
Voor u ligt het laatste nieuws met informatie en activiteiten van onze BPV.
De feestdagen zijn weer ruim achter de rug. De jaarwisseling, die is gelukkig redelijk rustig
verlopen.
De eerste wijkschouw van 2012 en diverse overleggen met de gemeente zitten er al weer op.
Voor de wijkschouwen is in 2012 gekozen voor een andere werkwijze. U leest daar straks meer
over.
De Gemeente heeft in het 2e kwartaal 2011 de gebiedsvisie voor het centrum opgesteld. Vanwege
de commotie vanuit de burgerij is deze nog niet door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel
loopt een participatie traject over de gebiedsvisie, waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt
lezen.
Het horecabeleid blijft een belangrijk aspect voor ons centrum. Nog steeds is er in de weekends ’s
nachts rumoer op straat. Voor zover zijn de flexibele sluitingstijden nog geen oplossing.
Geef ons ook uw ervaringen door, want
ook uw inbreng is van groot belang.
Meldt overlast, crimineel handelen,
gebreken aan de openbare buitenruimte
bij de desbetreffende instanties.
Aarzel bij overlast, vernieling of diefstal
niet om direct de politie te bellen!
Informeer ons via onze website
www.bpvcentrumbussum.nl over uw
ervaringen vanuit uw omgeving!
U kunt over uw ervaringen contact
opnemen met de buurtcoördinatoren of
via email naar
info@bpvcentrumbussum.nl
Een verrijking voor het centrum, maar helaas erg kwetsbaar voor vandalisme

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
De gemeente heeft in 2011 flexibele sluitingstijden en inzet van mobiele portiers ingevoerd.
De inzet van de mobiele portiers levert rondom de
horeca in het stationsgebied en rondom de
Herenstraat een verbetering op.
In het centrum is vooralsnog geen inzet van
mobiele portiers.
De herrie is wel minder, maar erg verspreid.
Vechtpartijen, vandalisme, etc. lijken zich te
verplaatsen naar de gebieden zonder mobiele
portiers.
Binnenkort belegt de gemeente weer een nieuwe
evaluatie met politie, horecaondernemers en
buurtpreventieverenigingen.
Laat ons in elk geval uw ervaringen met de
horecaoverlast weten!
Dat kan via info@bpvcentrumbussum.nl of per
telefoon 06-53 67 25 59.
Wijkschouw
De gemeente heeft voor de wijkschouwen in 2012
gekozen voor een andere werkwijze.
Het uitbestede werk aan de openbare buitenruimte wordt gemonitoord op basis van referentiebeelden. Daardoor is ook de tweemaandelijkse
wijkschouw omgezet tot een viermaandelijkse.
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werd op 23 februari jl. een wijkschouw
gelopen.

Hier komt geen voertuig voor hulpverlening meer door.

In de Visserstraat zijn vanwege klachten van
bewoners de boomspiegels bekeken.
Wijkbeheer zal dit oppakken.
Ook is gekeken naar een al langer bestaande
klacht van bewoners over de parkeervakken.
De parkeervakken zijn in de smalle straat erg
groot. Kortere vakken zouden meer
parkeerplaatsen opleveren.
Vanwege het kostenaspect zal dit nog niet zo snel
opgelost kunnen worden.

Daarin zijn o.a. het Wilhelminaplantsoen, Oud
Bussummerweg, Nieuwe Brink, Schoolstraat,
Boekweitplein en Visserstraat onder de loep
genomen. Bij de wijkschouw zijn opmerkingen
gemaakte over de onderhoudsstaat van de voeten fietspaden, bomen en beschadigd
straatmeubilair.
De opstelling van de markt is veranderd.
Daardoor is de bereikbaarheid met voertuigen van
hulpdiensten (brandweerauto e.d.) van het
Palladio niet goed. Hierop zal actie worden
ondernomen, waardoor de bereikbaarheid weer
verbeterd zal worden.
De boomspiegels in de Vissersstraat zien er niet fraai uit
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Opnieuw is ook de slechte staat van de oude
kastanjes op de Oud Bussummerweg aangekaart.
De bomen stonden er afgelopen zomer nl. al
slecht bij met klein en betrekkelijk weinig blad.
De bomen zijn aangetast door de bloederziekte.
In december jl. is geconstateerd dat in twee
kastanjes paddestoelen op stam en takken zitten.
De gemeente laat de bomen zo lang mogelijk
staan. De kastanjes met paddestoelen vormen
een gevaar en zullen helaas op korte termijn
gekapt moeten worden.
Er zullen nieuwe kastanjes geplant worden.

Leegstand o.a. op de Nieuwe Brink

Omdat we ons bewust zijn van de belangen van
de centrumbewoners heeft het bestuur van de
BPV uitgebreid op de gebiedsvisie gereageerd
De inspraakronde op 18 januari jl. over winkelen
in Bussum met een panel van deskundigen verliep
geanimeerd.
De heer Molenaar, de auteur van het boek “Het
einde van winkels” was heel duidelijk in zijn
betoog. Hij verwacht de komende jaren geen
stijging in de verkoopomzet, maar een grotere
toename van het internetwinkelen. Vooral
damesmode, schoenen, elektronica en speelgoed
worden nu al veel via internet gekocht.
Bussum heeft nu al een leegstand van één op de
zes winkels. De heer Molenaar voorspelt, dat één
op de drie winkels zal verdwijnen.
Dat liegt er niet om!
Als de gemeente niets doet, dan wordt het
winkelen in Bussum niet leuk meer om te
winkelen en te wonen.
Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Bussum heeft
een geconcentreerd centrum en het is een gebied
met potentie.
De kastanjes in de Oud Bussummerweg zijn dermate
slecht, dat het kappen op korte termijn noodzakelijk is.

Gebiedsvisie centrum
De gemeente heeft medio augustus jl. een
gebiedsvisie voor het centrumgebied voor 2030
opgesteld. Een samenhangende visie voor het
centrum is uiterst belangrijk. De visie heeft, zoals
is gebleken, een hoog ambitie niveau.
In de huidige recessie met een winkelleegstand
van 1 op 6 zullen de ambitieuze plannen moeilijk
te realiseren zijn.
De insteek van de gemeente is gericht op
winkelen, uitgaan en verblijven in het centrum.

De heer Meekel van de Rabobank onderstreepte
ook dat het centrum aantrekkelijker moet
worden. Ondernemers kunnen hieraan zowel
individueel als via een samenwerkingsverband
hun bijdragen aan leveren.
De heer Kort stelt namens de Bussumse
Ondernemersvereniging BOV, dat de kleine
zelfstandige winkeliers hun klanten kennen en
kwaliteit leveren. Daarmee zullen ze in de
toekomst winst pakken en groeien.
Na de sprekers barstte er een geanimeerd
vragenvuur vanuit de aanwezigen los.
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Geconcludeerd kon worden dat winkelen nooit
meer wordt, zoals het was en dat internet geen
hype is.
Het aantal winkels neemt ook in Bussum af.
Die afname kan men op een aantrekkelijke
manier aankleden door ze in het centrum te
concentreren. Ondernemers, beleggers en
gemeente moeten met elkaar zoeken naar andere
vormen van samenwerking. Uiteindelijk is
iedereen gebaat bij een sterk Bussums centrum.

Plannen voor het voormalige postkantoor
De gemeente heeft in 2011 een nota van
uitgangspunten voor een nieuwe bestemming van
het postkantoor opgesteld.
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.
Momenteel zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te
melden

Ook wethouder Barneveld keek terug op een
constructieve avond en melde dat de
opmerkingen in de gebiedsvisie worden verwerkt.
Een spreker stelde daarop de vraag of de plannen
voor de Nieuwe Brink met de uitkomst van de
discussie van die avond nu niet doorgaan.
De wethouder antwoordde daarop, dat met de
ondernemers en de nieuwe projectleider wordt
gesproken over een beperkte uitbreiding van het
winkeloppervlak ter plaatse van de Nieuwe Brink.
Op dit antwoord volgde een discussie. Daarbij
reageerden vele aanwezigen met teleurstelling die
niet verdween door de argumentatie van de
wethouder.
Over de Nieuwe Brink zal een aparte visie worden
gepresenteerd, waar volgens de wethouder
iedereen zijn mening kan geven.
De BPV zal daar gebruik van maken.
Wat wordt de nieuwe bestemming van het voormalig
postkantoor?

RUMOER IN HET CENTRUM
De laatste weken werden we in het centrum
opgeschrikt door grote politieacties.
Eerst op 19 januari de steekpartij in de Piramide,
waarbij drie gewonden vielen. Zij zijn gelukkig
hersteld van hun verwondingen.
Ook wist de politie binnen een half uur met inzet
van de politiehelikopter de dader op te pakken.
Op 8 februari werden passanten opgeschrikt door
een grote actie vanwege een indringende
wietlucht in de Havenstraat. Er is intensief naar
een wietkwekerij gezocht, maar deze werd helaas
niet gevonden.

Als vervolg van de inspraak over de gebiedsvisie
is op 21 februari jl. is er een inspraakronde
gehouden, waarin de aanwezigen zwakke en
sterke punten en kansen en bedreigingen konden
aangeven.
Terugkerende onderwerpen zijn verkeer,
duurzaamheid en cultuur/creativiteit in het
centrum.
22 maart a.s. is er weer een inspraakronde op het
gemeentehuis. Dan wordt verder gegaan met de
uitkomsten van 22 februari.

Op 15 februari werd door een achtkoppig
arrestatieteam in de Landstraat een gewelddadige
overvaller opgepakt. Deze man had berovingen in
Diemen en Amsterdam met veel geweld
gepleegd.
De man kon worden opgepakt op basis van een
melding bij “meld misdaad anoniem”.
Inbreng van bewoners helpt de politie bij het
opsporen van daders!
Al met al successen voor de politie!
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WEBSITE
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 overlast,
vernieling, etc, etc via een
nieuwe link melden.
Als uw buren lid willen worden,
dan kunt u op de website ook het
aanmeldingsformulier vinden voor nieuwe leden
vinden.
Via onze website kunt u altijd per email contact
met ons opnemen:

info@bpvcentrumbussum.nl

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
AGENDA
Op 7 juni a.s. om 10.30 uur vindt een nieuwe
wijkschouw vanaf het Gemeentehuis 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 hierbij dit aanwezig zijn!
Algemene ledenvergadering
Op 29 oktober 2012 zal Buurtpreventievereniging Centrum Bussum haar vijfde algemene
ledenvergadering houden.
Zet deze datum 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)

Sinds kort kunt u bij de bewaakte fietsenstalling uw
elektrische fiets opladen.
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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

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.

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
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