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28 juli jl. flinke wateroverlast in het centrum

Foto GenE

Beste centrumbewoner,
Het bestuur van de BPV heeft zich voor de
zomer beraden op haar activiteiten en het
teruglopende ledental.
Het aantal leden loopt terug door verhuizingen
en sterfgevallen. De ledenwerfactie die dit
voorjaar gehouden is, leverde echter slechts
enkele nieuwe leden op.
Als wij onze activiteiten vergelijken met andere
BPV’s in Bussum dan valt op dat die verschillen
met onze BPV.
De doelstelling van deze verenigingen is voornamelijk gericht op een veilige, leefbare en
gezonde woonomgeving. Daarvoor is
samenwerking met gemeente, politie en
wijkbeheer nodig. De buurtpreventievereniging
signaleert en rapporteert verdachte omstan-

digheden binnen het woongebied van de
vereniging.
BPV Centrum gaat veel verder, omdat er zoveel
andere aspecten spelen die de leefomgeving en
het woongenot beïnvloeden.
Het centrum heeft immers ook veel te maken
met veel verkeer- en parkeerproblematiek,
nieuwbouw en horeca.
Op de agenda van de BPV Centrum staan
meestal dezelfde onderwerpen en er is weinig
initiatief vanuit de woonomgeving te
verwachten. Ook de destijds benoemde
straatcoördinatoren zijn minimaal actief.
Daarnaast is het winkelgebied binnen het
centrum voor de buurtpreventiever-eniging een
onzichtbare factor in het geheel.

Kortom de structuur van BPV Centrum Bussum
vraagt om verandering, waarbij gedacht kan
worden aan het meer betrekken van de
Bussumse Ondernemersvereniging (de BOV),
het opnieuw bepalen van het woongebied van
BPV/BOV en het betrekken van de voorzitters
van de Verenigingen van Eigenaren van
appartementencomplexen in het centrum van
Bussum.
Wij hebben een notitie met stappenplan opgesteld als begin om buurtpreventievereniging
Centrum Bussum in een breder en actiever
perspectief te manoeuvreren.
Ook de gemeente zal een coördinerende en
ondersteunende rol op zich moeten nemen om
de onderlinge betrokkenheid van de BPV’s
aangaande bepaalde thema’s, die niet
wijkgebonden zijn, te organiseren.
(Bijvoorbeeld het thema diefstal/veiligheid/
criminaliteit etc.)
Het bestuur gaat hier verder in overleg met de
gemeente en de wijkagent mee aan de slag.
Wij zullen u er zo gauw mogelijk verder over
informeren.

Ook wordt bekeken of er meer fietsenstallingen
zullen komen.
De avondschouw leverde ook een aardig lijstje
op van kapotte straatverlichting. Met name bij
de nostalgische straatverlichting op het Wilhelminaplantsoen en omgeving waren veel gebreken.
Wijkschouw 5 juni jl.
Bij de wijkschouw van de gemeente waren ook
vertegenwoordigers van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) aanwezig.
Er is o.a. stilgestaan bij diverse beschadigingen
van straatmeubilair, overhangend groen, etc.
Horecaconvenant
Het uit 2009 daterende horecaconvenant wordt
door de gemeente geëvalueerd met de betrokken buurtpreventieverenigingen.
Op 7 maart jl. is een eerste evaluatie met de
BPV’s gehouden. Uiteraard zijn wij van BPV
Centrum hier ook bij betrokken.
Alhoewel het bestaande convenant tot en met
2013 geldig was, heeft de gemeente Bussum
eerst aangekeken wat de consequenties zijn
van de nieuwe wetgeving. Met ingang van 1
januari jl. is immers de minimum leeftijd voor
alcoholische drank verhoogd tot 18 jaar.
Gemeente en politie hebben geconstateerd dat
het in en rond de horecagelegenheden erg
rustig is.
De horeca is zich bewust van de hoge boetes
die ze krijgen als jongeren onder de 18 jaar in
hun zaak alcohol gebruiken.
Daarbij komt ook dat jongeren thuis gelegenheid krijgen voor alcoholconsumptie of dat
jongeren op hangplekken verblijven.

De Nieuwe Brink is een stuk opgeknapt door
het frisse schilderwerk!

Wijkschouw 19 februari jl.
De wijkschouw van de gemeente werd ’s
avonds gehouden met de wijkagent en
vertegenwoordiging van de Bussumse
Ondernemers Vereniging (BOV) en onze
buurtpreventievereniging.
Opnieuw is bij de kruising van de Havenstraat
en de Landstraat is uitgebreid stil gestaan bij
de weesfietsen in de fietsenrekken en de
fietsenoverlast bij Xenos en het nieuwe
fitnesscentrum in de voormalige beddenwinkel.
Door de gemeente is beloofd werk van het
verwijderen van de weesfietsen te maken.
Omdat hier nog al wat juridische haken en
ogen aan zitten, kost dit nog enige tijd.

Niet onder de 18 jaar !

Deze alternatieve manier van drankgebruik is
een averechts effect van de nieuwe wet.
Gemeente en politie willen een proefperiode
van 6 maanden invoeren, waarmee jongeren
onder strikte voorwaarden toch in de horeca
terecht kunnen om hun vrienden te treffen,
zonder dat ze alcohol zullen nuttigen.
Ook willen gemeente en politie jongeren en
hun ouders via voorlichting campagnes
voorlichten over de schadelijke effecten van
alcoholgebruik onder de 18 jaar.
Wij zijn nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen.
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Nieuws en nieuwsbrief digitaal
Wij willen u sneller en ook
tussentijds informeren. Dat kan als
wij uw emailadres hebben.
Ook kunnen we met een digitale
nieuwsbrief het verspillen van
kostbaar papier voorkomen.
Geef ons uw e-mailadres door
met een mailtje aan
info@bpvcentrumbussum.nl

Kan de Bussumse riolering genoeg verwerken?
(Foto Dichtbijredactie/Studio Kastermans

Wateroverlast 28 juli jl.
Na een zachte winter zijn we onthaald op een
heerlijke zomer.
Soms met erg hoge temperaturen, waardoor
ouderen het vaak moeilijk hebben.
Bussum was flink aan de beurt bij de zware
hoosbuien. Het Wilhelminaplantsoen, het
Palladio en de omgeving van het gemeentehuis
liepen bij de hoosbuien onder water.
Doordat de boel snel blank kwam te staan,
liepen bij Palladio de entrees, de liftputten en
de bergingen onder water.
De Brinklaan, Landstraat en Nieuwe
Raadhuisstraat veranderden in ‘grachten’.
Door het overvloedige water liepen de kelder
van het gemeentehuis, de parkeergarage
ernaast, en de Vomar inclusief de
parkeergarage onder water.
Om te voorkomen dat bij wateroverlast de boel
opnieuw onderloopt heeft de gemeente o.a.
alle straatkolken laten reinigen.

Mocht uw recent uw emailadres
gewijzigd hebben, dan horen wij dat
ook graag van u.
Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Evenementen in het centrum
De koopjesdag op 29 maart jl. zorgde voor veel
gezelligheid voor het winkelend publiek.
Mede door het heerlijke lentezonnetje zal het
ook voor de kraamhouders een succes geweest
zijn.
Ook de Kermis zorgde van 28 t/m 31 maart jl.
voor het nodige “leven” op het Raadhuisplein.
Ook dit evenement bofte met het mooie lenteweer.
Koningsdag 2014
Burgemeester Heijman zorgde voor een
nouveauté door naar de festiviteiten op de
speelweide aan de Burgemeester ’s Jacoblaan
toe te gaan.
Het mooie weer zorgde voor een echte
feestdag, zodat veel mensen hebben genoten.
Helaas zorgde de mishandeling van een
automobilist op de hoek van de Landstraat en
de Oud Bussummerweg door drie mannen uit
Bussum en Hilversum voor een wanklank.
Gelukkig zijn de daders snel door de politie
opgepakt.
Ongetwijfeld zal drankgebruik een rol gespeeld
hebben.
Ledenraadpleging i.v.m. jaarstukken BPV

Straten stonden lang blank
(Foto Bussums Nieuws)

De verplichting voor verenigingen jaarlijks bij
haar leden rekening en verantwoording af te
leggen zal bij BPV Centrum dit jaar opnieuw
schriftelijke plaatsvinden.
Vorig jaar ging 67% van de geënquêteerden
met een schriftelijke raadpleging akkoord.
U hoort daarover begin oktober meer van ons.
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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 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 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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