BPV Centrum Bussum

Nieuws van buurtpreventievereniging Centrum Bussum | jaargang 8 | januari/februari 2014

Nieuwsbrief 21

Eind 2013 – Kerstsfeer met zeer zacht winterweer …….

Beste centrumbewoner,
Het afgelopen jaar eindigde met zeer zacht
winterweer. Voor de schaatsliefhebbers was het
ondanks het zachte weer toch mogelijk op
“Bussum op ijs” de nodige baantjes te trekken.
Ook werd er door scholen veel van de kunstijsbaan gebruik gemaakt.
De jaarwisseling is weer met het nodige
vuurwerk achter de rug. Volgens de brandweer
en de politie was het de rustigste jaarwisseling
in jaren. Ook was er gelukkig minder schade
aan afvalbakken, verkeersborden, etc.
Op de nieuwjaarsreceptie hield burgemeester
Heijman een warm pleidooi voor ons als buurtpreventieverenigingen. Het hoge aantal inbraken in 2013 kan, volgens de burgemeester,
met behulp van de inzet van die buurtpreventieverenigingen aanzienlijk worden terug
gebracht.
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Met ingang van dit nieuwe jaar hebben we de
lay-out van de nieuwsbrief vernieuwd. Na 7
jaar was een nieuw jasje wel eens nodig.
We zijn benieuwd naar uw reacties.
Ledenraadpleging i.v.m. jaarstukken BPV
Elke vereniging is op basis van de statuten
verplicht jaarlijks bij haar leden rekening en
verantwoording af te leggen.
De laatste jaren bleek de opkomst op de
jaarlijkse ledenvergaderingen af te nemen.
Door dat dalende aantal leden heeft het
bestuur in september onder de leden geënquêteerd of zij zouden kiezen voor het houden
van die ledenvergadering of voor een schriftelijke raadpleging over de jaarstukken.
Er hebben in totaal 45 van de 103 leden
hebben gereageerd. Gezien deze reacties

kunnen we wel vaststellen, dat de meerderheid
van de leden niet geïnteresseerd is in een
ledenvergadering en daarom ook niet zal
verschijnen op een geplande jaarvergadering.
Uit de reacties bleek 67% van de leden
akkoord te gaan met schriftelijk enquêteren
over de statutair verplichte punten.
Eind oktober hebben wij de jaarstukken met
een stembiljet ter goedkeuring aan u
voorgelegd.
Er is door 44 leden een stembiljet ingeleverd.
42 leden gingen zondermeer akkoord met de
jaarstukken.
3 leden hebben op het stembiljet opmerkingen
gemaakt.
Eén van de leden gaf aan dat de stemming
anoniem hoort te zijn. Het bestuur zal zich
hierover beraden.
Eén lid maakte een opmerking over het bedrag
in de kas van de BPV en gaf de suggestie meer
aan PR te doen.
Eén lid had suggesties over de inzet van de
buurtcoördinatoren.
Het bestuur van onze BPV zal zich over deze
punten in de eerstkomende vergadering
beraden.

De vele gebreken aan bestratingen, trottoirs en
groenvoorziening in de openbare buitenruimte
leidden tot een flink lijstje van opmerkingen.
Ongetwijfeld is het klachtenlijstje een gevolg
van de noodzakelijke bezuinigingen van de
gemeente.
Bij de kruising van de Havenstraat en de Landstraat is uitgebreid stil gestaan bij de weesfietsen in de fietsenrekken en de fietsenoverlast
bij Xenos. De situatie ter plaatse is ondertussen verergerd sinds het nieuwe fitnesscentrum
in de voormalige beddenwinkel geopend is.
Wij hebben deze nieuwe ontwikkeling bij
wijkbeheer en wijkagent aangekaart.
Wijkschouwoverleg 18 november jl.
Op dit overleg waren naast vertegenwoordigers
van onze buurtpreventievereniging ook weer de
wijkagent en de vertegenwoordiger van het
KVO vertegenwoordigd.
Wijkbeheer van de gemeente heeft aangegeven, dat vanwege de fusiebesprekingen met
Naarden en Muiden de samenwerking met
wijkbeheer Naarden al verder gestalte krijgt.
Opnieuw is uitgebreid gesproken over de
fietsenoverlast bij Xenos.
Wij hebben onze zorgen geuit over de in
uitvoering genomen werkzaamheden voor de
glasvezelkabel.
Eerdere kabelactiviteiten hebben veelal geleid
tot verslechtering van het straatwerk en de
trottoirs. De gemeente heeft aangegeven dat
er namens hen voor de controle op de
uitvoering van de glasvezelbekabeling een
speciale toezichthouder is aangewezen.

Weesfietsen en geblokkeerde doorloop voor
voetgangers op de hoek Havenstraat/Landstraat

Wijkschouw 26 september jl.
De wijkschouw van de gemeente werd
gehouden met de wijkagent en vertegenwoordigers van de Bussumse Ondernemers
Vereniging (BOV), Kwaliteitskeurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) en onze buurtpreventievereniging.
Bij de wijkschouw bleek dat de gemeente
gelukkig verder afziet van het uitrollen van de
“rode loper” in het centrum.
Menigeen struikelde over de loper, of kreeg de
kinderwagen nauwelijks vooruit geduwd.
De gemeente gaf ook aan, dat er meer fietseilanden zullen worden gemaakt, omdat het
stallen van fietsen en bakfietsen op veel plaatsen leidt tot blokkades en hinder.

Nieuwe Brink: Desolaat winkelgebied

Plannen Scapino-Nieuwe Brink
De planontwikkeling van de gemeente is op
een ware “soap” uit gelopen.
Wethouder Barneveld wilde de plannen vol gas
voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
goedgekeurd hebben.
Het leidde tot veel protest van de vele belanghebbenden en betrokkenen.
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D66 diende zelfs een motie van wantrouwen
tegen de wethouder in, maar werd daarop door
de andere politieke partijen zwaar bekritiseerd.
De soap was compleet toen bleek dat de ontwikkelende partijen nog geen overeenkomst
met de gemeente bleken te hebben ondertekend of daartoe bereid waren.
De plannen zijn daardoor voorlopig van de
baan.
Leegstand van winkels en andere panden
De leegstand in het centrum zal, nu de recessie
nog niet steeds achter de rug is, aanhouden.
Bussum behoort helaas tot de 100 gemeenten
met de meeste leegstand. In 2013 stonden 47
panden leeg!
Deskundigen geven aan dat door het internet
winkelen de leegstand alleen maar zal toenemen.
Zij roepen in de vele publicaties over de
winkelleegstand tot het stoppen met winkeluitbreiding. Tevens raden diverse deskundigen
het af lege winkels te vullen met allerlei tijdelijke winkels. Dit zal de verpaupering van het
winkelbestand alleen maar versterken.
Wij van onze buurtpreventievereniging hopen
dat de Bussumse politiek ervan doordrongen
raakt, dat er echt wat structureels aan de
leegstand moet gebeuren. De huidige situatie
noodzaakt tot een compact en levendig centrum, waar bewoners en andere bezoekers
graag komen winkelen.
Leegstand heeft niet alleen gevolgen voor het
centrum zelf, maar ook voor de leefbaarheid en
de veiligheid van het centrum en de omgeving.
Wij van onze BPV blijven daar op hameren.

Landstraat: sport outlet is fitnesscentrum geworden

Evenementen in het centrum
In het afgelopen najaar waren er weer de
nodige evenementen in het centrum.
Op 1 september jl. was er de Koopjesdag 2013
met meer bezoekers dan ooit. Het Shantykoor
’t Ruime Sop zong weer het hoogste lied.
Bussum Cultureel leidde op 7 september jl.
weer tot veel activiteiten op het Wilhelmina-

plantsoen en op de 8e in de Kapelstraat met de
langste Eettafel.
Vanaf 6 december was er weer het jaarlijkse
Bussum op IJs waar weer veel schaatsplezier
viel te beleven.
Parkeerbeleid gemeente Bussum
Op 2 september jl. heeft de gemeente Bussum
een informatieavond gegeven over het nieuwe
parkeerbeleid.
Er klonk veel protest van de aanwezigen over
de verhogingen van de parkeertarieven.
Er werd door bewoners gepleit voor een betere
benutting van de dure parkeergarages waar
vaak parkeerplaatsen leeg zijn.
Door onze BPV is aandacht gevraagd voor de
parkeerproblematiek rond Xenos, omdat er
parkeerexcessen zijn vanwege het inladen door
klanten.
Onze BPV en andere belanghebbende hebben
in hun pleidooi aangegeven dat economische
motieven niet leidend mogen zijn voor het
parkeerbeleid. Er is gevraagd om vooral te
denken aan de belangen van de bewoners. Dat
laatste gold met name voor de bewoners van
de Visserstraat en omgeving, waar de bewoners de grootste moeite hebben een plekje
voor hun auto te vinden.
Helaas is ondanks de inspraak op deze avond,
noch op de inspraak in de commissie ruimte is
gehoor gegeven aan onze kritiekpunten en van
die van de vele betrokken bewoners.
De doe-democratie
De landelijke politiek denkt aan burgerparticipatie en de zogenaamde “doe democratie”
waarbij bewoners zich meer moeten inzetten
voor onderhoud in de openbare buitenruimte
en hulpverlening aan elkaar.
In een door de PVDA georganiseerd overleg
hebben wij aangegeven dat aan die gedachtegang de nodige haken en ogen aan zitten. Het
leden bestand van onze BPV is behoorlijk vergrijsd en daardoor zullen veel van de leden niet
in staat zijn tot welke actieve rol dan ook.
Wij hebben tevens aangegeven dat die plannen
draagvlak vragen. Daarbij geldt dat de huidige
praktijk niet bemoedigend is als op veel van
onze meldingen en/of opmerkingen weinig tot
niets gebeurd
Veiligheid op straat
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 0356928898 of via de mail: servicelijn@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).

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
Secretaris – Akke Walma
Wilhelminaplantsoen 49
1404 JR Bussum
691 10 28
2e secretaris – Hans Wennink
Schoolstraat 5
1404 HK BUSSUM
691 25 96
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
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 0356928898. 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 e-mail achter waarop hij
contact met u opneemt.

2e Penningmeester – Els Trentelman
Brinklaan 47 A
1404 ER Bussum
692 11 17

Buurtcoördinator tevens Bestuurslid
Sandra Broecks
Wilhelminaplantsoen 8
1404 JB BUSSUM
06-24 09 72 94
Lodewijk Verkerk
Visserstraat 18
1401 SZ Bussum
693 19 32
Ruud Zappeij
Gildestraat 21
1401 TS BUSSUM
691 18 97
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