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Geachte centrumbewoner,
Voor u ligt het laatste nieuws met informatie en activiteiten van onze BPV.
Na de jaarwisseling, die gelukkig rustig verlopen is, en met de nodige overlast van sneeuw en
ijzel, en ijzige weken, gaan we het voorjaar weer in.
De eerste wijkschouw van 2013 stond in het teken van Bussum bij avond.
De Gemeente heeft na de gehouden inspraak het Centrumplan opgesteld. Helaas zorgde die in de
Raadscommissie Ruimte voor de nodige nieuwe commotie vanuit de burgerij.
Op 25 maart jl. hebben we met de gemeente en de wijkagent het halfjaarlijks overleg gehouden.
Over het centrumplan en het halfjaarlijks overleg leest u in deze nieuwsbrief meer.
Geef ons ook uw ervaringen door, want
uw inbreng is van groot belang.
U kunt dichtbij u in de buurt bij één van
de buurtcoördinatoren terecht. Akke
Walma, Els Trentelman Fred
Zunneberg, Hans Wennink, Jan
Roskam, Lody Verkerk, Ruud Zappeij
en Sandra Broecks zijn uw
dichtstbijzijnde aanspreekpunten.
Hun gegevens staan op de laatste
pagina.
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
Een verrijking voor het centrum;
www.bpvcentrumbussum.nl over
ondertussen minder kwetsbaar voor vandalisme
uw ervaringen vanuit uw omgeving!
U kunt over uw ervaringen contact opnemen met de buurtcoördinatoren of via email naar
info@bpvcentrumbussum.nl
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
De gemeente heeft ons nog niet voor een nieuwe
evaluatie uitgenodigd.
We kunnen wel stellen dat de herrie op en rond
het Wilhelminaplantsoen minder is.
Toch blijkt “The Spot” nog steeds niet om te
kunnen gaan met partijen met jongeren. In de
nacht van dinsdag 12 maart op 13 maart jl.
werden de omwonenden van “The Spot” in hun
nachtrust gestoord door schreeuwende jongeren.
Daarnaast geeft “’t Raedthuys” al langere tijd
overlast vanwege rokers, die tot in de te late
uurtjes buiten staan. Wij hebben dit opnieuw bij
de wijkagent aangekaart. Deze heeft gemeld dat
“t Raedthuys” aangeschreven wordt.
De horecapolitie gaf in haar Twitter-berichten aan
dat het koude weer van de afgelopen maanden in
elk geval ook heeft geholpen voor rustige
nachten.

Wijkschouw
De gemeente heeft ons op 6 maart jl. uitgenodigd
voor een wijkschouw in de avond. Met wijkbeheer
en wijkagent hebben we een uitgebreide
rondgang gelopen. Daarbij zijn vooral veel
kapotte lantaarns genoteerd.
Vanwege de veiligheid op straat, zeker in de
winter, is het belangrijk, de straatverlichting
brandt.
Mocht u een kapotte lantaarn in uw buurt zien,
geef de straat en het nummer dat op de lantaarn
staat aan wijkbeheer door op via het
telefoonnummer van de servicelijn 035-6928898
of via de mail: servicelijn@bussum.nl.

Ervaart u overlast meldt dat dan bij de Politie op
tel. 0900-8844 of laat ons in elk geval uw
ervaringen met de horecaoverlast weten!
Dat kan via info@bpvcentrumbussum.nl.

De Oud Bussummerweg is nog erg kaal met de kleine
nieuwe bomen ………

Halfjaarlijks overleg
Op 25 maart jl. is het halfjaarlijks overleg met
gemeente en politie gehouden. Daarbij zijn o.a.
de excessen rondom café ’t Raedthuys, de
verminderde inzet door de bezuinigen van de
BOA’s voor toezicht op de loop- en slooproutes
van horecabezoekers en het slechte verkeersgedrag van de GAD-wagens aan de orde.
Kapotte straatlantaarns: meldt ze bij de servicelijn van
de gemeente via 035-6928898!
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Centrumplan
De gemeente heeft het Centrumplan
gepresenteerd, waarover de Raadscommissie
Ruimte zich op 23 januari jl. heeft gebogen.
Bij de behandeling van het Centrumplan in deze
Raadscommissie is er flink tegen geageerd.
Naast onze bezwaren hebben o.a. omwonenden
van het Wilhelminaplantsoen en de Bussumse
planologen Ben De Veth en Kees Flink
ingesproken.
Van de zijde van onze BPV hebben wij de
klankbordgroep voor het centrumplan
gecomplimenteerd met haar advies aan B en W.
Daarnaast hebben wij aangegeven te betreuren
dat het college van B en W te weinig doet met de
inspraak uit de werkgroepen en het advies van de
klankbordgroep.
Wij hebben nogmaals gepleit
- tegen grote evenementen, zoals kermis en
“Bussum op ijs” op het Wilhelminaplantsoen
- voor het saneren van het winkelbestand tot een
aantrekkelijk kernwinkelgebied zonder leegstand
- aandacht voor de knelpunten van het fiets- en
autoverkeer
- behoud en verbetering van parkeervoorzieningen
- behoud en versterking van groen in het
centrum.

Veel leegstaande winkels

De Raadscommissie kwam, mede door de
krachtige inspraak van de omwonenden, gelukkig
tot de conclusie dat het houden van grootschalige
evenementen op het Wilhelminaplantsoen geen
goede keus is, waarop Wethouder Barneveld
helaas geïrriteerd reageerde.
Verder doet men te weinig met de inspraak en
lijken de plannen voor meer winkels bij Scapino
doorgedrukt te worden.
Zeer onverstandig! De planologen De Veth en
Flink hebben dit aangekaart bij Gedeputeerde
Staten. Of dit succesvol is, zal nog blijken.

Leegstand banken en bedrijfsruimtes

Door genoemde planlogen is ook de website
“Bussum natuurlijk beter” opgezet:
http://bussumnatuurlijkbeter.wordpress.com/
Deze site bevelen wij van harte aan, omdat het
bestuur van onze BPV hun visie deelt.

Leegstaande winkels worden soms tijdelijke Outletzaken
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Ledenvergadering 29 oktober 2012
De vijfde ledenvergadering was gecombineerd
met een informatieavond van de gemeente over
inbraakpreventie.
Burgemeester Milo Schoenmaker hield een
inleiding en benadrukte het nut van
buurtpreventie voor zowel de burgers als de
gemeente. Hij riep op om deel te nemen aan
burgernet. Nu nemen er nog maar slechts 2-3%
van de bewoners aan deel.
Wijkagent Marco Ernst hield een betoog over
inbraakcijfers, die een lichte daling aangeven.
Voor de politie zijn woninginbraak, alcohol in het
verkeer, veelvoorkomende criminaliteit, jeugd, en
geweldzaken in de horeca, maar ook de
thuissituatie de speerpunten.
Hij benadrukte dat telefoonnr. 112 gebeld moet
worden bij levensbedreigende situatie, letsel bij
aanrijdingen, inbraak, vluchters en spoedeisende
zaken.
Voor alle overige zaken moet telefoonnr. 09008844 gebeld worden.

U kunt o.a. terecht voor adviezen voor
verbeteringen van de preventie tegen inbraak in
uw woning bij de firma’s:
- IJzerhandel Baltus, St Vitusstraat 32-34, tel.
691 56 10, benno@ijzerhandelbaltus.nl
- Eyesec, Vaartweg 7 BG, tel. 035-694 13 30,
www.eyesec.nl en
- Mauritz Beveiligingen, Postbus 349, 1400AH
Bussum, tel. 035-694 13 30, www.mauritzbeveiligingen.nl.

NOOT: De landelijke inbraakcijfers vertonen
helaas een stijgende lijn. Het gaat daarbij vooral
om gelegenheidsdieven. Gelukkig dalen volgens
de gemeente Bussum de inbraakcijfers sinds 2008
licht.
Dat moet zo doorgaan.
Draag uw steentje daar aan bij door
inbraakpreventie aan te brengen en alert te zijn
wat er in uw omgeving gebeurd.
Immers: Voorkomen is beter dan “genezen”.

Ex-delinquent Jan van Bragt deed een boekje
open over de essenties van inbreken en
preventie.
Bij inbreken gaat het om geld en binnen één
minuut je slag slaan.
Tuimelramen op een kiertje, open schuurdeuren,
touwtje uit de brievenbus, navigatie apparaten in
de auto, etc. dat nodigt de inbreker uit tot een
snelle kraak.
Zelfs als u thuis bent is er gevaar voor insluipen
en snel een laptop of camera stelen.
Zijn adviezen waren goed hang- en sluitwerk bij
uw woning, permanente verlichting aan de
voorzijde van de woning en schriklichten aan de
achterzijde.
Al met al voor een ieder zeer informatief!
Het ging bij deze informatie niet om schrik aan te
aanjagen, maar om het waarschuwen waar de
risico’s voor inbraak liggen.
Wat u zelf in de hand heeft, is kritisch naar uw
woning te kijken. Als u denkt dat daar het nodige
aan schort raadpleeg dan deskundigen.

Wijkschouwronde met het oog op inbraakpreventie.
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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.
U kunt er overlast, vernieling,
etc., etc. via een link melden.
Als uw buren lid willen worden,
dan kunt u op de website ook het
aanmeldingsformulier vinden voor nieuwe leden
vinden.
Op onze website vindt u ook Twitter met
nieuws over Bussum, waaronder berichten
van de wijkagent.
Deze Twitter-berichten kunt u lezen, zonder daar
een account voor nodig te hebben. Dat scheelt
een hoop gedoe!
Via onze website kunt u altijd per email contact
met ons opnemen:

info@bpvcentrumbussum.nl

Koninginnedag wordt dit jaar op 30 april
vanwege de abdicatie / troonwisseling enigszins
aangepast.
Om 10 uur start de feitelijke ceremonie in
Amsterdam. Dit kunt u op een groot scherm op
het Raadhuisplein volgen. Dit plein wordt
omgedoopt in het Oranjeplein met een lichte
horecavoorziening.
De braderie gaat gewoon door, zij het met minder
kramen. Ook hebben winkels aangeven open te
willen zijn.
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 via 035-6928898
en/of de politie Gooi
en Vechtstreek via 0900-8844
melden.
(Zie ook bijgevoegd colofon)

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
AGENDA
Op 6 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 uiteraard ook bij dit aanwezig
zijn!
Algemene ledenvergadering
Op 28 oktober 2013 zal Buurtpreventievereniging Centrum Bussum haar zesde algemene
ledenvergadering houden.
Zet deze datum alvast in uw agenda!
EVENEMENTEN IN HET CENTRUM
Van 12 t/m 15 april a.s. wordt op het
parkeerterrein voor het Gemeentehuis de kermis
gehouden.
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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@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
De rode punten en witte lijnen markeren het
gebied van BPV het Centrum
Servicelijn Bussum 692 88 98
De 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
Het nummer van de servicelijn is 035-6928898.
Via mail: servicelijn@bussum.nl. 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 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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