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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, 
 

Na de vakantie is de gemeente Bussum flink aan de slag gegaan met de uitwerking van de 

gebiedsvisie voor het centrum. Er zijn zes werkgroepen ingesteld waar bewoners en 

belanghebbenden hun inbreng hebben. Ook onze BPV is daarbij vertegenwoordigd. Wij zijn 

tevreden over het proces, maar hebben nog geen vertrouwen in de resultaten. 

Naast onze bijdrage aan de werkgroepen zijn twee wijkschouwen gelopen en heeft het 

halfjaarlijks overleg met gemeente en politie plaats gevonden. 

De veranderde opstelling van de markt is na ons commentaar in de wijkschouwen aangepast, 

waardoor het Palladio weer bereikbaar is met voertuigen van hulpdiensten (brandweerauto e.d.).  

 

De algemene ledenvergadering is voorbereid. Vanwege ons eerste lustrum combineren we deze 

avond met een informatieavond voor preventie woninginbraken. 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over het laatste nieuws en activiteiten van onze BPV. 

 

Wilt u ons via onze website 
www.bpvcentrumbussum.nl 
informeren over uw goede of minder 
goede ervaringen vanuit uw 
omgeving?  
Er is een nieuwe link opgenomen voor 

het doen van meldingen!!! 

 

U kunt ook over uw ervaringen contact 

opnemen met de buurtcoördinatoren 

of  

via email naar 

info@bpvcentrumbussum.nl 

 

 

 

 
        De succesvolle fietsenstalling bij de bibliotheek 

september 2012 
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ACTIVITEITEN BPV CENTRUM BUSSUM EN DE 

GEMEENTE 

Horecabeleid gemeente Bussum 

De evaluatie op 11 mei jl. over de proef met de 

flexibele sluitingstijden leverde slechte ervaringen 

van de BPV’s, goede en slechte bevindingen van 

de horecaondernemers en tevreden reacties van 

de politie op. 

Dat leidde tot de conclusie van de burgemeester 

om een voorstel aan de gemeenteraad te doen de 

proef te beëindigen. 

Tot onze verbazing heeft de gemeenteraad 

besloten het sluitingstijden beleid aan te passen, 

waarbij alle horecagelegenheden tot 4 uur ’s 

nachts open mogen blijven (dat was tot 2 uur). 

Voor de slechte bevindingen van de bewoners 

met nachtelijke overlast, die door de BPV’s is 

verwoord, lijkt de gemeenteraad blijkbaar niet 

gevoelig ………… 

 

Wijkschouw 

Met Wijkbeheer van de gemeente en de wijk-

agent werd op 7 juni en 27 september  jl. een 

wijkschouw gelopen.  

De vuurdoorns bij Palladio die door de afgelopen 

strenge winter doodgevroren leken te zijn, 

hebben zich toch nog hersteld. Het dode hout zal 

dit najaar verder worden verwijderd en er zullen 

nieuwe vuurdoorns worden bij geplant.  
 

 
De vuurdoorns bij het Palladio hebben zich na het 
afzagen van de dode struiken hersteld. 

 

 

Helaas zijn de kastanjes op de Oud Bussummer-

weg door de bloederziekte ter zielen gegaan. 

Alle bomen zijn opgenomen op de kaplijst 2012-

2013 en worden medio eind oktober-begin 

november a.s. gekapt. 

 

 

 
De kastanjes op de Oud Bussummerweg staan op de 
kaplijst 2012-2013. 

 

Gebiedsvisie voor het centrum 

De gemeente heeft voor de gebiedsvisie voor het 
centrumgebied voor 2030 een traject gestart met 
werkgroepen voor dorpsmanager, verkeer, 
levendig centrum, wonen, groen en parkeren. 
Al met al een flink beslag op de avonden van de 
belanghebbenden in het centrum. Vanuit de BPV 
trachten we aan de werkgroepen deel te nemen. 

  
In de nieuwe gebiedsvisie is de eerste 
inspraakronde goed verwerkt, zodat bewoners, 
maar zeker onze PBV blij zijn met het 
uiteindelijke resultaat. 
Daarmee is echter nog niet alles opgelost. 
Wethouder Barneveld heeft toegezegd dat alle 

projecten die nu gaan starten uitgebreid voor 
inspraak aan de orde zullen komen. 
 

Wij hebben vertrouwen in het proces met de 
werkgroepen, maar nog niet in de resultaten. 
Coalitieafspraken die door de gemeenteraad 

gemaakt zijn, geven de wens aan voor meer 
winkels, meer horeca en meer terrassen. 
Bij de winkels is het al mis met groeiende 
leegstand, die versterkt wordt door het internet-
winkelen. Krimp van het winkelbestand en het 
aantrekkelijker maken van winkelen is een “must” 
voor nieuw beleid. 

Gelet op de recessie, waar ook de horeca mee te 
maken heeft, zal ook met toename van het aantal 
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horeca gelegenheden uiterst voorzichtig 
omgegaan moeten worden. 

Het is van belang, dat er wat aan toeristische en 
culturele voorzieningen gedaan wordt, waardoor 
het ook met name op zondag gezellig is. Zondags 
kun je bijvoorbeeld  niet eens terecht voor koffie 
met appelgebak. 
 

We zullen er voor de belangen van de 
centrumbewoners bovenop blijven zitten en u 
verder op de hoogte houden. 
 

 
Steeds meer leegstand door de recessie en de hoge 
huren 
 
NOOT: De verslagen van de werkgroepen vindt u 
op www.bussum.nl onder de kop “plannen en 

projecten”, vervolgens onder “visie en beleid” bij 
“centrumplan ( uitwerking gebiedsvisie 
centrum”), “laatste updates” onder downloads. 
 

Halfjaarlijks overleg 
Bij het halfjaarlijks overleg met gemeente en 
politie is gesproken over inbraakpreventie, 
groenvoorziening, hardrijders in het centrum en 
de verkeersveiligheid voor spelende kinderen bij 
de speeltuin “Robbedoes” in de Gildestraat. 

 
 
SAMENWERKING MET DE B.O.V. 

Het is vanwege de vele raakvlakken op het gebied 

van veiligheid van belang dat er goede contacten 

zijn tussen onze BPV en de B.O.V.  

De samenwerking met de Bussumse Onderne-

mers Vereniging (BOV) heeft geresulteerd in 

gezamenlijke wijkschouwen. Ook zal op onze 

ledenvergadering de B.O.V. weer vertegenwoor-

digd zijn.  

 

 

EVENEMENTEN IN HET CENTRUM 
Begin juni werd voor de jongeren op het 
raadhuisplein het evenement “Summer Vibes” 
georganiseerd. Helaas waren er weinig jongeren 

en resteerde er veel rommel en werden ondanks 
uitgebreide beveiliging vernielingen aangericht. 

Het is twijfelachtig of er vanwege de hoge kosten 
volgend jaar en vervolg komt. 
 
Bussum Cultureel was dit jaar meer succesvol. 
Het weer zat mee en er waren veel bezoekers. 
Het bredere programma viel bij de bezoekers in 

de smaak. 
 
 
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 bestuurs-

lid, buurtcoördinator of 

meldingsformulier vinden. 

Ook kunt u er overlast, 

vernieling, etc, etc 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 BUURTPREVENTIE-

VERENIGING CENTRUM BUSSUM  

AGENDA 

Algemene ledenvergadering  

Op 29 oktober 2012 zal Buurtpreventievereni-

ging Centrum Bussum haar vijfde algemene 

ledenvergadering houden.  

 
 

TOT SLOT 

Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer 

erkentelijk voor uw bijdrage aan de 

buurtpreventievereniging.  

Meldt ons bijzonderheden in uw straat en/of 

buurt!!! 

 

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) 

 

http://www.bussum.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 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 
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 e-
mail achter waarop hij contact met u opneemt. 
 

 
 
 

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@ziggo.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 
r.zappeij@ziggo.nl  
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