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Gelukkig was de aankondiging van de megastore niet serieus …………… 

 
 
Beste centrumbewoner, 
 
Opnieuw eindigde het afgelopen jaar met zeer 

zacht winterweer.  
De jaarwisseling is met het nodige vuurwerk 
achter weer de rug.  
Op de nieuwjaarsreceptie stond burgemeester 
Heijman uitgebreid stil bij de naderende fusie 
met Muiden en Naarden. Ook hield de burge-

meester onder andere een pleidooi voor de 
‘doe democratie’. We moeten het samen in de 
samenleving doen en betrokkenheid hebben 
met de buurt waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is.  
Een van de mogelijkheden is lidmaatschap van 
de buurtpreventievereniging. 

Meldt klachten of problemen in uw omgeving 
aan de instanties of aan onze BPV. Of meldt u 

aan als buurtcoördinator van onze BPV, want U 
bent de ogen en oren in de buurt! 
 

 
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 2013 onder de leden 

geënquêteerd of zij zouden kiezen voor het 
houden van die ledenvergadering of voor een 
schriftelijke raadpleging over de jaarstukken. 
Op basis van de reacties konden we vaststel-
len, 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 op die enquête in 2013 bleek 
67% van de leden akkoord te gaan met het 
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schriftelijk raadplegen van de leden over de 

statutair verplichte punten. 
 

Eind oktober 2014 hebben wij de stukken over 
het jaar 2013-2014 met een stembiljet ter 
goedkeuring aan u voorgelegd. 
Er is door 42 leden een stembiljet ingeleverd.  
40 leden gingen zondermeer akkoord met de 
jaarstukken. 

7 leden complimenteerden het bestuur met het 
jaarverslag. 
 
5 leden hebben op het stembiljet opmerkingen 
gemaakt. 
Eén lid maakte een opmerking over het bedrag 
in de kas van de BPV en gaf de suggestie geld 

te besteden voor meer toezicht op vuurwerk 
tijdens de feestdagen. Dit betreft echter 
zogenaamde openbare orde en dat is een 
politietaak. 
Eén lid had stelde voor een lager bedrag voor 
contributie te heffen of geld te besteden aan 
versiering van de fontein op het Wilhelmina-

plantsoen. Tevens stelde dit lid voor meer 
aandacht te besteden aan inbraakpreventie.  
Het ligt in het voornemen op korte termijn 
meer digitaal naar onze leden te communiceren 
over met name actuele zaken en inbraakpre-
ventie. 

Eén lid bracht een klacht in over hangjongeren 
in de parkeergarage van de Nieuwe Brink. 

Eén lid stelde voor een retourenveloppen bij te 
voegen voor meer respons. 
Het bestuur van onze BPV zal zich over deze 
punten in de eerstkomende vergadering 
beraden. 

 
Bedreiging in het centrum 
 
Vrijdag 30 januari jl. rond half twee werden 
bezoekers van het centrum geconfronteerd met 
een verwarde man, die dreigde dat hij een 
wapen had. 

De politie nam dit zeer serieus op en was heel 
snel met veel agenten snel ter plaatse. Ook 
werd de politiehelikopter geruime tijd ingezet.  

Om 13:45u. werden deelnemers van het 
Burgernet ingelicht en verzocht naar de man 
uit te kijken. Het aanhouden van de verwarde 

man heeft helaas uren geduurd en leidde zelfs 
tot het stilleggen van het treinverkeer! 
Eind goed – al goed: De man is uiteindelijk op 
het Stationsplein van Hilversum aangehouden! 

 

 

Meldt u aan bij Burgernet 
Door deel te nemen aan Burgernet kunt u de 
politie behulpzaam zijn bij meldingen over 
misdrijven of vermissing van personen. 

Hoe meer deelnemers, hoe meer kans van 
slagen de politie heeft! 

Meldt u aan via www.burgernet.nl of 
installeer de App. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mooi opgefrist, maar helaas nog steeds erg stilletjes. 

 

 
Jaarwisseling in het centrum 
 
Ruim voor de jaarwisseling waren er 
incidenteel harde knallen in het centrum te 
horen. Zelfs op koopavond werd er illegaal 
vuurwerk tussen het publiek afgestoken.  

De politie kreeg er niet erg vat op, omdat er 
waarschijnlijk via Polen clandestien vuurwerk in 
omloop was. 
Bij het afsteken van het vuurwerk hield men 
zich verder redelijk aan de nieuwe tijden op 

Oudejaarsdag waarbinnen vuurwerk mag 
worden afgestoken. Toch sneuvelde er hier en 

daar weer een afvalbak en was er in de dagen 
na nieuwjaar ook nog geknal te horen. 
Volgens de politie was het toch een rustige en 
probleemloze jaarwisseling. 
In heel Bussum zijn er 108 klachten over 
vuurwerk gemeld. De meeste klachten kwamen 

uit de buurt van de Westereng, Voomeulenweg 
en het sportpark. 
 
Structuur van onze BPV 
 
Zoals wij aangaven in onze vorige nieuwsbrief 
vraagt de structuur van BPV Centrum Bussum 

om verandering. 
Daarbij dacht het bestuur aan het meer 
betrekken van de Bussumse Ondernemersver-
eniging (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. 
 
De door ons bestuur opgestelde notitie met 
stappenplan is leidraad om buurtpreventiever-
eniging Centrum Bussum naar een breder en 
actiever perspectief te manoeuvreren.  

De gemeente is gevraagd een coördinerende 
en ondersteunende rol op zich te nemen om de 

onderlinge betrokkenheid van de BPV’s aan-
gaande bepaalde thema’s, die niet wijkgebon- 
 

http://www.burgernet.nl/


 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en 
veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum 

den zijn, te organiseren. (Bijvoorbeeld het  

thema diefstal/veiligheid/ criminaliteit etc.) 
Het bestuur is hier verder in overleg met de 

gemeente en de wijkagent mee aan de slag 
gegaan. 
Helaas ondervinden wij momenteel enige 
vertraging door ziekte of cursussen van 
betrokken partners bij gemeente en politie. 
 

Op 12 januari jl. heeft er weer overleg plaats 
gevonden, waar huiswerk voor het bestuur van 
onze BPV uit volgt. Wij gaan daarmee aan  de 
slag en gaan z.s.m. weer verder in overleg. 
U hoort daar in de volgende nieuwsbrief meer 
over.  
 

Wijkschouw 25 september jl. 
Deze wijkschouw stond in een bijzonder teken, 
omdat de burgemeester die ochtend de derde 
KVO-ster heeft ontvangen. Met de sterren van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt 
erkend dat het dorpshart van Bussum er op 
vele punten goed voor staat. 

Om deze mijlpaal te bereiken is er door de 
Bussumse Ondernemersvereniging, de 
gemeente en KVO adviseur Maarten van Weel 
vele jaren hard gewerkt. 
 
De wijkschouw kende deze keer dan ook een 

fors aantal deelnemers. 
Het grootste item was dit keer opnieuw de 

fietsenoverlast rond de kruising Havenstraat 
Landstraat. 
Gelukkig heeft de gemeente vrij kort daarna 
het aantal fietsenrekken uitgebreid. 
 

 

 
 
Derde ster KVO  (Foto Bussums Nieuws ) 

 
Veiligheidsbeeld 2014       (bron gemeente) 

Het aantal misdrijven in Bussum is afgelopen 
jaar substantieel afgenomen. Dat blijkt uit het 
Veiligheidsbeeld 2014 dat de Politie Regio 
Midden Nederland heeft opgemaakt. Het totaal 
aantal misdrijven in Bussum daalde met maar 

liefst 20 procent. Daarmee doet Bussum het 
verhoudingsgewijs beter dan de regio.  

De regio Midden-Nederland kende een 

gemiddelde daling van het aantal misdrijven 
van zeven procent. 

De daling wordt in belangrijke mate 
veroorzaakt door de afname van het aantal 
woninginbraken (-30%) en het aantal 
fietsdiefstallen (-37%). Ook het aantal 
geweldsmisdrijven daalde in 2014 fors. 
Opvallende stijger is de toename van het 

aantal winkeldiefstallen (+15%).  
 
De gemeente heeft in haar veiligheidsbeleid 
expliciet ingezet op het terugdringen van het 
aantal woninginbraken.  
Het Bussumse veiligheidsbeleid dat in 
samenwerking met de regionale partners wordt 

uitgevoerd, lijkt de regionale trend te 
versterken. 
 
De gemeenteraad heeft in december het 
uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 
vastgesteld. Op regionaal niveau heeft het 
terugdringen van woninginbraken de hoogste 

prioriteit. Andere prioriteiten zijn: 
georganiseerde criminaliteit, overlast en 
criminaliteit door jeugdgroepen en geweld 
(straatroof, overvallen, huiselijk geweld, 
uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met 
een publieke taak. 

 
Registreer uw eigendommen 

 
Op grond van de statistiek van het 
‘Veiligheidsbeeld 2014’ van de politie is er o.a. 
een afname van het aantal inbraken waar te 
nemen.  

Toch blijft waakzaamheid en het nemen van 
maatregelen geboden.  
Via BPV Paal en Perk kwamen wij in het bezit 
van een folder van de politie over het 
registreren van uw eigendommen. 
Deze folder met handige tips die van groot 
belang zijn als u het slachtoffer wordt van 

diefstal kunt bij ons opvragen.  
De leden die hun e-mailadres aan ons hebben 
doorgegeven, hebben deze folder reeds digitaal 

ontvangen. 
Hebt u geen emailadres, dan zenden u de 
folder per post toe.  

(Belt u dan 06-53 67 25 59) 
 
Oefening brand en vluchten bij brand 
 
Via BPV Paal en Perk kwamen wij ook in het 
bezit van de folder oefening brand en vluchten 
bij brand. 

Bij brand blijkt u maar 3 minuten te 
hebben om uw huis uit te vluchten ! 
Het is dan ook van groot belang om te weten 
hoe je moet bij brand handelen.  
De tips in deze folder zijn daarom voor u van 

levensbelang. 
De leden die hun e-mailadres aan ons hebben 
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doorgegeven, hebben deze folder reeds digitaal 

ontvangen. 
Hebt u geen emailadres, dan kunt u ook deze 

folder bij ons opvragen. 
(Belt u dan 06-53 67 25 59) 
 

 

Nieuws en nieuwsbrief digitaal 
Wij willen u op korte termijn sneller en ook 
tussentijds informeren. Gelukkig hebben we al 
van veel leden het emailadres. 
Zo kunnen we met een digitale nieuwsbrief ook 
het verspillen van kostbaar papier voorkomen. 

 
Als u uw e-mailadres nog niet heeft 
doorgegeven stuur ons dan een kort 

mailtje aan info@bpvcentrumbussum.nl  
Mocht uw recent uw emailadres gewijzigd 
hebben, dan horen wij dat ook graag van u. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe fietsenrekken in de Havenstraat …. 
 

 

Fietsenstallingen Havenstraat – 
Landstraat  
 
Het elke keer bij de wijkschouwen door ons 
bestuur en door enkele winkeliers is er eindelijk 
iets gedaan aan de fietsenoverlast op de hoek 

Havenstraat-Landstraat. 

Er is op de Landstraat en in de Havenstraat een 
fietsenrek bijgeplaatst.  
Helaas is dat nog niet gebeurd bij Xenos waar 
ook veel fietsenoverlast is. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

en in de Landstraat  

Horecaoverleg 

 
Op 31-10-14 heeft de gemeente weer overleg 

met onze BPV en andere betrokken BPV’s 
gevoerd. 
Wij hebben gemeld dat er de weken voor het 
overleg weer een toename van de overlast 
was. 
De BPV’s hebben unaniem verzocht dat er 

meer toezicht komt. 
De tendens dat men pas na half één ’s nachts 
naar de kroeg gaat, zet verder door. 
 
De gemeente heeft zoals u eerder in de pers 
heeft in het bestemmingsplan centrum geen 
maximum meer gesteld voor lichte horeca. 

Horecaondernemers maken zich daardoor 
terecht zorgen over een te veel aan lichte 
horeca. Overaanbod leidt al snel tot 
faillissementen, leegstand als horecabedrijven 
omvallen. 
Het geschil hierover dient bij de Raad van 
State. 

 
Centrummanagement van de gemeente 
 
Wethouder De Ridder heeft ons begin januari jl. 
uitgenodigd voor deelname aan het zgn. 
‘centrummanagement’. 

Doel is een overlegplatform voor plannen voor 
het centrum. De gemeente hoopt daarmee te 

bereiken dat plannen voor het centrum, zoals 
Scapino Nieuwe Brink op een beter manier het 
inspraakproces doorlopen. 
Aan de stuurgroep nemen gemeente, 
Bussumse Ondernemersvereniging, Stichting 

Pro Bussum, buurtpreventievereniging Centrum 
Bussum, politie en BOA’s deel. 
In werkgroepen komen onderwerpen, zoals 
stedenbouw, verkeer, parkeren, groen, horeca, 
beheer, economie en communicatie. 
Het bestuur van de BPV is blij met deze 
ontwikkeling en zal een constructieve bijdrage 

leveren.  
 
Verkeerscirculatieplan 

 
De gemeente is van mening dat aanpassingen 
aan de wegen 'rond' het centrum naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de 
bereikbaarheid en de verkeersveiligheid op peil 
te houden. Mogelijk kunnen verschuivingen van 
verkeersstromen ontstaan.  
 
De gemeente heeft in juni en september jl. 
overleggen gepland met diverse 

belanghebbende partijen belegd. 
 
De verkeersstructuur om het centrum dient 
volgens de gemeente wel aan de volgende 
eisen te voldoen: 

- De bereikbaarheid van het centrum moet 
voor alle vervoerwijzen, dus ook voor 
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autoverkeer, op peil blijven. Met name de 

kruispunten zijn daarbij belangrijk. 
- Niet alleen in het centrum zelf, maar ook in 

de Spiegelstraat en de aanloopstraten naar 
het centrum is een goede bereikbaarheid 
voor alle vervoerwijzen uitgangspunt. 

- De parkeervoorzieningen voor het centrum 
moeten goed aangesloten zijn op de routes 
rond het centrum. Zij moeten voor 

bezoekers duidelijk en eenvoudig te vinden 
zijn. 

- De doorstroming en verkeersveiligheid rond 
de spoorwegovergangen vormen een 
specifieke aandachtspunt. 

- De oversteekbaarheid van de wegen rond 
het centrum (specifiek Landstraat en 

Kerkstraat) dient op peil te blijven. 
- Te nemen maatregelen dienen positief bij 

te dragen aan de verkeersveiligheid. 
Functie, vormgeving en gebruik van wegen 
zijn zoveel mogelijk in overeenstemming 
met elkaar om aan Duurzaam Veilig-richt-
lijnen te voldoen. 

 
De verwachting was dat B en W in het najaar 
van 2014 zouden besluiten tot het inspraak-
traject voor het verkeerscirculatieplan. 
Ondertussen is gebleken, dat dit niet haalbaar 
was. 

Wij verwachten dat dit voorjaar weer overleg 
wordt opgestart. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Oversteekbaar, maar met de nodige risico’s 

 

 
Aanleg drempels Landstraat  
 
Tot onze verrassing stond er in januari ineens 
de aanleg van drempels in de Landstraat op de 
agenda van de Raadscommissie Ruimte van de 
gemeente. 

Aanleg van drempels en aanpassen van 
gevaarlijke situaties bij kruisingen werden 
eerder door de gemeente verwezen naar het 

inspraaktraject voor het nieuwe 
Verkeerscirculatieplan. 

Navraag door ons maakte duidelijk, dat er door 

bewoners van de nieuwbouw in Landstraat 
Noord was geklaagd over overlast van 

scholieren en gevaarlijke situatie op de kruising 
met de Genestetlaan. 
Het gemeentebestuur wil echter vooruitlopend 
op dit VCP een gebaar maken. 
Zoals in de pers gemeld is, gaat het om een 
proef. 

In de Nieuwe Raadhuisstraat en de Landstraat 
wordt in de rijrichting word vóór de bocht een 
drempel aangebracht. 
 
Als die drempels aangebracht zijn, horen wij 
graag uw mening via ons mailadres: 
info@bpvcentrumbussum.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Proef met drempels  

 
Wijkschouwoverleg 24 november jl. 
 

In het evaluatieoverleg over de wijkschouwen 
hebben we met name aandacht gevraagd voor 
het onderhoudsniveau van bestrating en 
groenvoorziening in het centrum. 
In het centrum gold onderhoudsniveau ‘hoog-
waardig’, waardoor het netjes op straat bleef. 
Het onderhoudsniveau is in eerste instantie 

voor drie maanden als proef verlaagd naar 
niveau ‘normaal’. 
De gemeenteraad oordeelde dat dit te kort was 
om een goed beeld gaf te hebben en heeft de 
proef met een jaar verlengd. 
Wij hebben aangegeven dat het er na die 

eerste drie maanden in het centrum 
rommeliger en meer vervuild door is geworden. 

 
Wij horen wij graag uw mening over het 
onderhoud op straat en in de groenvoorziening 
via ons mailadres: info@bpvcentrumbussum.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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
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 
 
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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