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Koningsdag 2015 – Het was weer reuze druk in het centrum

Beste centrumbewoner,
Het is wat later dan gepland, maar we hebben
weer een nieuwsbrief voor u.
Deze keer is er veel nieuws en informatie.
De leden die hun emailadres hebben opgegeven, hebben we tussentijds al diverse
informatie doen toekomen.
Aarzel dus niet om uw emailadres op te geven
met een kort mailtje aan:
info@bpvcentrumbussum.nl

Centrummanagement
Op 5 maart jl. heeft de Gemeenteraad met een
nipte meerderheid besloten tot het overlegplatform ‘Centrummanagement’.
In dit overleg zitten alle belanghebbende partijen van het centrum, waaronder uiteraard

onze BPV, om activiteiten, plannen, etc. in het
centrum te bespreken.
Bij dit Raadsbesluit is ook voorgesteld de
Brinklaan voor proef op de koopzondagen af te
sluiten. Daarbij is het doel de ‘barrière’ weg te
halen, die het verkeer op de Brinklaan is, zodat
bezoekers aantrekkelijker kunnen winkelen.
Omdat de eerstvolgende koopzondag na het
besluit al op 29 maart was, heeft de gemeente
al op 11 maart een eerste overleg met de
betrokken partijen georganiseerd.
In dit overleg hebben de vertegenwoordigers
van de Bussumse Ondernemersvereniging, de
BOV, aangegeven dat zij vanwege omzetverlies
tegen afsluiting van de Brinklaan zijn.
Gemeente en politie zijn van mening dat
niemand tegen een proefafsluiting kan zijn.
Door onze BPV is voorgesteld de oversteek van
de Havenstraat naar de Nassaulaan aan te

passen, zodat een veilige en prettige toegang
tot het centrum wordt verkregen.
Ook hebben wij aangegeven, dat er veel
andere obstakels zijn die het oversteken op de
Brinklaan bemoeilijken.
Eén van de onderwerpen is de ‘barrière’ weg te
halen, die het verkeer op de Brinklaan is, zodat
bezoekers aantrekkelijker kunnen winkelen.
De gemeente wil als proef op de koopzondagen
de Brinklaan voor autoverkeer af te sluiten.
Praktisch zitten daar nogal wat haken en ogen
aan, zodat dat nog niet erg wil lukken.
Door onze BPV is in het eerste overleg
voorgesteld de oversteek van de Havenstraat
naar de Nassaulaan aan te passen, zodat een
veilige en prettige toegang tot het centrum
wordt verkregen.
Het overleg heeft geresulteerd in het naar
voren trekken van het aanpassen van de
Havenstraat incl. de oversteek naar de
Nassaulaan.
In mei en in juni zijn er door de gemeente
workshops met belanghebbenden georganiseerd om de aanpassingen te bespreken.
Daarna gaan de ideeën de reguliere inspraak
in.
Het overleg heeft geresulteerd in het voorstel
dat de BOV in eerste instantie er aan werkt,
zodat meer winkels open zijn en de sfeer in het
centrum verbeterd wordt, waardoor de
koopzondagen meer succes hebben.
In tweede instantie wordt de Brinklaan voor
proef op één van de latere koopzondagen
afgesloten.
De bevindingen worden daarna geëvalueerd.
Wij zijn uiteraard benieuwd naar hoe u deze
ontwikkelingen ervaart.
Laat ons dat weten!

Meterkastkaart
Onze wijkagent Marco Ernst maakte ons attent
op het volgende.
De laatste tijd blijkt bij de politie, maar ook
andere instanties dat er behoefte is aan een
waarschuwingssysteem t.b.v. hulpverleners.
Dat maakt het bij een ongeluk of calamiteit
gemakkelijk, zodat achterhaald kon worden wie
bijvoorbeeld als familielid nauw betrokken was
bij de hulpbehoevende/hulpvragende of wie de
eigenaar/gebruiker van het winkelpand is.
In het verleden was hier de zogenaamde
“meterkastkaart” voor.
Deze zal geherintroduceerd en hopelijk in
groten getale verspreid worden.
Om daar niet op te hoeven wachten treft u de
meterkastkaart alvast als bijlage aan.
PRINT DEZE METERKASTKAART EN HANG HEM
IN UW METERKAST.
Wijkschouw 25 februari jl.
Deze wijkschouw stond in het ‘licht’ van het
centrum in de avond
Het Wilhelminaplantsoen blijkt door het
gekozen klassieke model; straatlantaarn nog
steeds erg donker bij avond en nacht.
Het aantal straatlantaarns dat niet brandde,
viel dit keer erg mee.
Wat niet brandde, zal z.s.m. hersteld worden.
Van diverse leden ontvangen wij klachten over
de toenemende vervuiling van de straten en
pleinen in het centrum. De proef van de
gemeente met een lager niveau van beheer
laat helaas zijn sporen na.

Vakantie is top tijd voor inbrekers
De statistieken wijzen uit dat er per dag meer
dan 200 inbraken worden gepleegd.
Het inbrekersgilde is o.a. het meest actief
tijdens de vakantiemaanden van juni t/m
augustus.
Ook uw woning is een makkelijk doelwit voor
inbrekers wanneer u op vakantie bent.
Wat kunt u doen om inbrekers buiten de deur
te houden?
LEES ONZE TIPS IN DE BIJLAGE
Discussie over zwerfvuil op straat
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Wijkschouw 11 juni jl.
Op 11 juni a.s. was er weer een wijkschouw
met gemeente en wijkagent.
Opnieuw hebben we onze klachten ingebracht
over vuil, onkruid en hondenpoep op straat.
Eddie Bakker van wijkbeheer heeft uitgelegd
dat het schoonhouden gebeurt op basis van het
beeldkwaliteitsplan dat door de Gemeenteraad
is vastgesteld. Dit huidige staat van onderhoud
voldoet aan dit lagere niveau.
Ook u kunt hieraan deelnemen en opmerkingen
over de woonomgeving maken.
De volgende wijkschouw is een avondschouw
en wel op 21 oktober om 19:30 uur.
Voor de wijkschouw verzamelen we ons bij het
gemeentehuis aan de Brinklaan.
U bent van harte welkom.
Vervuiling in het centrum
Door de gemeenteraad is in 2014 besloten de
proef met soberder beheer in categorie B van
de straten en plantsoenen in het centrum met
een jaar te verlengen.
Wij zijn daar niet blij mee!
Vooral omdat aan de ene kant iedereen zijn
best doet de winkelleegstand te verminderen
en aan de andere kant straten en pleinen
vervuilen. Dat is dweilen met de kraan open.
Wij zien de vervuiling zienderogen toenemen
en krijgen ook veel klachten van onze leden en
mede bewoners.
Wijkbeheer reageert op onze klachten met de
opmerking dat zij noch van bewoners, noch
van winkeliers klachten binnen krijgen ………….
Daarnaast stelt men dat de onderhoudsstaat
van de straten en plantsoenen voldoet aan het
‘Beeldkwaliteitsplan’ categorie B.
Dat betekent dat het van groot belang is dat u
concreet bij wijkbeheer van de gemeente of bij
ons klaagt over vervuilde plekken.
Er vindt dan officiële registratie en afhandeling
plaats.

De Wilhelminafontein staat er weer fris opgeknapt bij

Telefoonnummers in geval van nood
Het is erg handig als u in geval van nood in uw
mobiele telefoonnummers heeft opgeslagen
van uw naaste familieleden of andere mensen
die door hulpverleners kunnen worden gebeld.

Slaat u VOOR NOODGEVALLEN het
telefoonnummer van echtgeno(o)t(e),
ouders of andere naaste familie op
met de code ICE01, ICE02, ICE03.
Bijvoorbeeld:
ICEO1 echtgeno(o)t(e)
ICE02 moeder
ICE03 broer
U voortkomt daarmee dat bij een ongeval
kostbare tijd verloren gaat om u te
identificeren of essentiële informatie over uw
gezondheid bekend wordt.
ZET DEZE NUMMERS DUS SNEL IN UW
MOBIELTJE !!!

Het nummer van de servicelijn van
Wijkbeheer is 035-6928898 of
per mail: servicelijn@bussum.nl .
Via het emailadres van onze BPV kan het ook:
info@bpvcentrumbussum.nl.
Kortom: melden, melden, melden!
Eind augustus wordt de proef met het soberder
onderhoud door de gemeente geëvalueerd.
Wij zullen dan zeker van ons laten horen.

Meer vliegtuigen boven Bussum!
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Vliegtuiglawaai

Website BPV

Bussum kent helaas overlast van verkeers- en
raillawaai.
Dat is een bijkomend nadeel bij de centrale
ligging van Bussum in het Gooi.
Doordat Schiphol de laatste tijd vluchten
verdeelt over de diverse startbanen komen er
meer vliegtuigen over Bussum.
Soms zijn dat er erg veel of komt er een
toestel heel laag over.
Nu de vakantieperiode er aan komt, krijgen we
ongetwijfeld ook weer te maken met meer
vliegtuigen, die over ons dorp vliegen.
Door beide redenen kan het wel eens erg
lawaaiig in de lucht boven Bussum worden.
Vindt u dat er te veel en/of te laag vliegtuigen
over uw woning vliegen dan kunt u daarover
rechtstreeks een klacht indienen.
Belt u dan met Bewoners Aanspreekpunt
Schiphol (BAS) op tel. 020-601 55 55.

De lay-out van onze website is door ons lid
Theodoor Terpstra opgefrist.
Kijk op www.bpvcentrumbussum.nl.
Dan ziet u de nieuwe opzet van de site.
Er moeten nog wat zonnige nieuwe plaatjes in,
maar daar wordt aan gewerkt.
Wij zijn blij met de vernieuwing door Theodoor.

Ambulant jongerenwerk in Bussum
Het ambulante jongerenwerk valt onder Versa
Welzijn. Dit jongerenwerk richt zich met name
op jongeren tussen 11 en 21 jaar in de diverse
wijken van Bussum.
Het Bestuur van de BPV Centrum Bussum heeft
21 mei jl. een informerend gesprek gevoerd
met jongerenwerker Lennert Bont.
De ambulante jongerenwerkers zijn wekelijks 3
avonden, t.w. woensdag, donderdag en vrijdag
in de wijken.
Alle meldingen worden behandeld. Bij ongewenste ontwikkelingen, zoals buurtoverlast,
vandalisme etc., onderhouden zij contacten
met buurtbewoners en jongeren.
Ook is, coaching van jongeren en buurtbewoners, indien nodig en gewenst, onderdeel van
de begeleiding om alles weer in goede banen te
leiden.
Het is belangrijk zowel voor de buurt als voor
de jongeren om een goede verstandhouding te
creëren, waarbij uiteraard de overlastmeldingen belangrijke signalen zijn voor het jongerenwerk om hieraan een bijdrage te leveren.
U kunt overlast melden via Jongerenwerk
Bussum:

Terrassen in de Kapelstraat
Winkeliers, horecaondernemers en bewoners
hebben onder leiding van dorpsmanager Ellen
van Vossen in 2014 overleg gehad over een
proef voor het afsluiten van de Kapelstraat i
het weekend voor gezellige terrassen.
Na deze proef heeft begin februari jl. een evaluatie plaats gevonden. Gebleken is dat niet
iedereen bij was met de uitwerking van de
proef.
Er is nu een nieuw scenario voor de terrassen
bedacht waarvan gehoopt wordt dat iedereen
wel blij wordt.
De straat wordt niet meer afgesloten, maar
autoluw en de parkeervakken worden ingericht
voor terrassen.
De straat zal groener ingericht worden en er
blijft ruimte voor kraampjes op de stoep.
Wij horen graag uw bevindingen over de
nieuwe aanpak!

De jaarlijkse tocht van legervoertuigen in de
Kapelstraat.

Lennert Bont: 06-27271887
Email: lbont@versawelzijn.nl
Isabelle de Klerk: 06 53662920
Email: iklerk@versawelzijn.nl
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Inbraak aan de Oud Bussummerweg

Open dag Mariënburg

Op 19 februari jl. werden deelnemers van het
Burgernet ingelicht en verzocht naar een
donkere man uit te kijken. Hij werd betrapt bij
een inbraak, heeft gevochten met de bewoner
van het huis en ging er met gestolen spullen
als een ‘haas’ van door.
De oproep via Burgernet heeft helaas niet
geleid tot het aanhouden van deze man.

Op 16 februari jl. werd Mariënburg opengesteld
voor publiek. Het publiek kon zo wel een rondje
maken als een tentoonstelling bezoeken.
Omdat het voor velen de eerste keer was om
hier een bezoek te brengen, keken velen
ademloos toe.
Het klooster komt dit jaar leeg te staan.
Wat de plannen voor de toekomst zijn is nu
nog niet duidelijk.

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.

Opknapbeurt Nieuw Brink
In opdracht van de nieuwe eigenaar van het
pand van C&A is de Nieuwe Brink opgeknapt.
Daarbij is het groen opgeknapt en er zijn
kunstwerken geplaatst en nieuw straatmeubilair aangebracht.
Nu nog meer winkelnering in de lege
winkelpanden en gezellige terrassen in het
zonnetje op het plein van de Nieuwe Brink.

Emailadressen
Bij onze vorige nieuwsbrief hebben wij bij een
aantal leden een briefje toegevoegd, omdat
hun mailadres niet meer juist was.
Van enkele hebben wij geen reactie met het
juiste mailadres mogen ontvangen.
Wij willen hen nogmaals oproepen hun
mailadres te mailen, zodat wij hen ook
tussentijds per mail kunnen informeren.
Zend uw nieuwe mailadres aan:
info@bpvcentrumbussum.nl

Nieuws en nieuwsbrief digitaal
Wij willen u sneller en ook tussentijds
informeren. Gelukkig hebben we al van veel
leden het emailadres.
Zo kunnen we met een digitale informatieflits
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!

De Nieuwe Brink ziet er zo een stuk beter uit.
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COLOFON

BPV website en emailadres:

De begrenzing van de buurt van de
buurtpreventievereniging

Website: www.bpvcentrumbussum.nl.

Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor het
woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie
onderstaande plattegrond).

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

De rode punten en witte lijnen markeren het gebied
van BPV het Centrum

Sandra Broecks
Wilhelminaplantsoen 8
1404 JB BUSSUM
06-24 09 72 94

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.

Lodewijk Verkerk
Visserstraat 18
1401 SZ Bussum
693 19 32
Ruud Zappeij
Gildestraat 21
1401 TS BUSSUM
691 18 97

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.

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

