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NIEUWSBRIEF – 2 
 
STAND VAN ZAKEN 

 
Geachte Centrumbewoner, 
 
 
In januari jl. hebben wij u met onze Nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken bij het oprichten van 
een buurtpreventievereniging. 
De hoogste tijd om u opnieuw op de hoogte te brengen van onze vorderingen. 
 
Wij willen als eerste doorgeven dat de oprichtingsvergadering op 9 mei as ’s avonds op het Raadshuis 
gaat plaatsvinden!  
U en alle buurtbewoners ontvangen eind deze maand een uitnodiging om deze oprichtingsvergadering bij te 
wonen. 
 
Activiteiten Bestuur ad interim  
 
Door het Bestuur ad interim wordt samen met de mensen die zich als Buurtcoördinator hebben opgegeven, 
hard gewerkt om tot de feitelijke oprichting van de vereniging te komen. Daarbij worden de noodzakelijke 
voorstellen voor benoemingen van Bestuursleden en Buurtcoördinatoren, contributie, etc. uitgewerkt. 
Er zijn bij diverse notarissen offertes opgevraagd voor het opstellen van de noodzakelijke statuten. 
Ook zijn banken benaderd voor een zo gunstig mogelijk pakket voor de te openen bankrekening. 
Naast de ruim 100 positieve reacties hebben zich ook al de eerste leden aangemeld. 
Wat ledenwerving betreft zullen wij bij de uitnodigingen voor de oprichtingsvergadering opnieuw leden gaan 
werven. 
 

 
 
Maandelijks vergaderen we en  ook tussentijds wordt overlegd om de Vereniging op te richten. 
Bij al onze activiteiten worden we met vergaderruimte en advies gesteund door Willem Visser van Versa 
opbouwwerk. Wij zijn erg blij met deze faciliteiten en zijn adviezen. 



Van Buurtcommissie naar Buurtpreventievereniging Centrum Bussum 

 

 
Wilt u alsnog een rol vervullen als bestuurslid of buurtcoördinator, neemt u dan contact op met Fred 
Zunneberg. (Tel 06-53 67 25 59) 
 
 
 
 
 
Gemeente Bussum ondersteunt buurtpreventievereniging Centrum Bussum i.o.  
 
De gemeente Bussum heeft niet alleen meegewerkt aan de enquête, maar ondersteunt ons uitgebreid bij de 
oprichting van de Buurtpreventievereniging. 
Ook zullen Burgemeester Schoenmaker en de Wijkteamchef Wolbers van de Politie Gooi en Vechtstreek op 
onze oprichtingsvergadering aanwezig zijn en een bijdrage leveren.  
 
Zoals eerder gemeld wordt onze Buurtpreventievereniging in de gemeentelijke website opgenomen en krijgen 
wij daarin een eigen website.  
 
Oprichtingsvergadering en benoeming van het Bestuur en Buurtcoördinatoren  
 
Tijdens de oprichtingsvergadering worden de potentiële leden nader te geïnformeerd om gezamenlijk de 
vereniging op te richten. De definitieve Bestuursleden zullen worden benoemd en de contributie vastgesteld. 
Ook benoeming van de Buurtcoördinatoren en hun werkgebied zullen dan aan bod komen. 
 

         BENOEMING BESTUUR 
 
Zoals vermeld zullen u en alle buurtbewoners een aparte uitnodiging met agenda voor de 
oprichtingsvergadering ontvangen. 
 
Tot slot 
  
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer erkentelijk voor uw positieve reactie op ons initiatief om een 
buurtpreventievereniging op te richten.  
 
U kunt altijd contact met ons opnemen. 
Ook kunt u klachten bij Wijkbeheer van de Gemeente Bussum en/of de Politie Gooi en Vechtstreek melden. 
   (Zie bijgevoegd colofon) 
 
Onze motto’s: 

NIET SCHELDEN               MAAR MELDEN              
 

         
Ons motto: SAMEN STERK! 
 
 


