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Zomer en najaar  2015 – De Wilhelminafontein met vies water is geen mooi visitekaartje ……. 

 
 
Beste centrumbewoner, 
 
Het jaar 2016 is al weer een paar weken oud. 
De nieuwe gemeente Gooise Meren is van start 
gegaan en heeft een nieuw gemeentebestuur 

en vele ambtenaren hebben een andere functie 
gekregen. 
Daardoor is het voor iedereen ook even 
zoeken, wie bij de gemeente over welke 
activiteiten gaat. 
Over die ontwikkelingen zullen wij u verder in 
onze nieuwsbrief op de hoogte houden. 

 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de 
ledenraadpleging van eind oktober 2015, maar 
ook over onze andere activiteiten in de 
afgelopen periode. 
 

NIET VERGETEN: Mocht u bijvoorbeeld  in 
deze donkere periode vreemde mensen zien 
die bij huizen binnen gluren, BEL DAN 112 !!! 
 

 
Als bijlage treft u een ‘Attentie buurtpreven-
tie’ sticker aan voor op of bij uw voordeur. 
Deze sticker is door de gemeente beschikbaar 
besteld. 
 

 
Ledenraadpleging i.v.m. jaarstukken 2015 
 
Elke vereniging is op basis van de statuten 
verplicht jaarlijks bij haar leden rekening en 
verantwoording af te leggen. 
 

De dalende opkomst op de jaarlijkse 
ledenvergaderingen, 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 werd toen vastge-
steld, dat de meerderheid van de leden niet 
geïnteresseerd is in een ledenvergadering en 
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daarom ook niet zal verschijnen op een 
geplande jaarvergadering. 
67% van de leden ging toen akkoord met het 

schriftelijk raadplegen van de leden over de 
statutair verplichte punten. 
 
Eind oktober 2015 hebben wij de stukken over 
het jaar 2014-2015 met een stembiljet ter 
goedkeuring aan u voorgelegd. 

Dit keer hebben 10 leden meer gereageerd dan 
bij de vorige raadpleging.  
Het meesturen van de gefrankeerde retouren-
veloppe heeft daartoe ongetwijfeld aan bijge-
dragen. 
Door 52 leden is het stembiljet ingeleverd.  
51 leden gingen zonder meer akkoord met de 

jaarstukken. 
11 leden complimenteerden het bestuur met 
het jaarverslag. 
1 lid had geen antwoorden aangekruist.  

 
6 leden hebben op het stembiljet de volgende 
opmerkingen gemaakt: 

- Graffiti in de Raadhuispassage onder de 
aandacht van de gemeente brengen. 

- Pleiten voor meer inzet voor aanpak van 
hangjongeren, die overlast veroorzaken. 

- Opzetten ledenwerfactie en ook jonge 
mensen ‘verleiden’ tot lidmaatschap van de 

BPV. 
- Waarom is er zoveel geld in kas van de 

BPV. 
- Pleiten voor aanpak overlast van vuurwerk 

en hangjongeren. 
- Suggestie tot het invoeren van de blauwe 

kaart voor het parkeren. 

 

Het bestuur van onze BPV zal deze 
opmerkingen in de eerstkomende vergadering 
bespreken en bij onze activiteiten in 2016 
verwerken. 
In onze volgende nieuwsbrief wordt u daarover 
verder geïnformeerd. 

 
 
Centrummanagement van de gemeente 
 
Maandelijks heeft er overleg plaatsgevonden 
met de Wethouders van Ramshorst, de Ridder 

en van den Berg, de Bussumse Ondernemers 
Vereniging, Wijkagent, Dorpsmanager van 
Vossen, Pro Bussum en onze BPV. 
 
In het overleg 'Centrummanagement' komen 

o.a. de plannen voor Mariënburg, Scapino, 
Kapelstraat en Havenstraat, uitputtend aan de 

orde. Maar ook onderhoud van de openbare 
buiten-ruimte,  fiets- en parkeeroverlast komen 
daarbij aan de orde. 
In 2016 zal de gemeente Gooise Meren dit 
overleg continueren. 
 

Wij verwachten dat het overleg 'Centrumma-
nagement' dan alleen niet voor Bussum zal 
worden gevoerd, maar ook voor Muiden, 

Muiderberg en Naarden. 
We blijven uiteraard de belangen van u, onze 
leden van BPV centrum Bussum behartigen. 
 
 
Verkeerscirculatieplan 

 
De fusieperikelen van de gemeente hebben er 
wellicht toe geleid, dat de in 2014 opgepakte  
vernieuwing van het verkeerscirculatieplan 
afgelopen jaar heeft stilgelegen. 
Wij verwachten daar in het nieuwe jaar weer 
voortgang in. 

Heeft u nog suggesties over het verkeer in het 
centrum, laat het ons alstublieft horen. 
De eerste suggestie hebben we al binnen!:  
30 km/uur op Brinklaan, Kerkstraat, Landstraat 

en Nieuwe Raadhuisstraat  
 
 

Jaarwisseling 
 
De jaarwisseling in Gooise Meren en dan 
specifiek Bussum is volgens de politie prima en 
zonder incidenten verlopen.  
Dit geldt ook voor het centrum van Bussum. 

Uiteraard was er in de dagen voorafgaand aan 
oud en nieuw wel wat vuurwerkoverlast, maar 
onze indruk is, dat dit minder was dan de 
afgelopen jaren. 
 
 
Wijkschouw 19 november jl. 

 

De geplande wijkschouw op de avond van 21 
oktober jl. ging door drukke agenda’s niet 
door. 
 
 
 

Bespreken fietsenoverlast rondom Albert Heijn 

 
Wethouder van Ramshorst wilde nl. persoonlijk 
aan de laatste wijkschouw onder de vlag van 
Bussum deelnemen.  
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Het werd uiteindelijk een wijkschouw bij 
daglicht met de wethouder, wijkbeheer, 
wijkagent en Maarten van Weel van het 

Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Er is onder andere uitgebreid stil gestaan bij de 
vervuiling van het water van de Wilhelminafon-
tein, de fietsenoverlast, het ‘ratjetoe’ van 
straatlantaarns op de Thierensstraat en 
parkeeroverlast rond de weekmarkt.  

 
 
 
 
 

Maanden was de fontein sterk vervuild 

 
 
Evaluatie onderhoud in het centrum 
 
Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 
2015 van de gemeente is afgesproken om op 
proef het beheer van bestratingen en groen-

voorzieningen in het centrum en rondom het 
station van ‘hoogwaardig’ naar ‘normaal’ 
niveau terug te brengen.  
De proef leidde tot klachten over rommel en 

onkruid. Wijkbeheer gaf echter aan, dat zij 
nauwelijks klachten binnen kregen. 

 
De proef liep ten einde en is in september jl. 
geëvalueerd. 
De gemeente heeft daartoe een Burgerpanel- 
enquête over het onderhoud gestart.  
Leden van het Burgerpanel Bussum konden 
zich uitspreken over de mate waarop groen, 

straatmeubilair, verharding en watergangen in 
het centrum door de gemeente worden 
onderhouden.  
Ook winkeliers van het centrum werden via de 
Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) 
geraadpleegd.  
Wij van onze BPV hebben ook deelgenomen 

aan dit 

onderzoek. 
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Naar aanleiding van de uitkomst van de 
evaluatie heeft het college de beeldkwaliteit in 
het centrum definitief op ‘normaal’ vastgesteld.  

In de evaluatie zijn onder andere de Meldingen 
Openbare Ruimte, de resultaten van monitoring 
en de ervaringen van ondernemers en gebrui-
kers aan de hand van een enquête betrokken. 
 
 

Bomen Oud Bussummerweg  
 
Enkele jaren geleden zijn in de Oud Bussum-
merweg tussen het Wilhelminaplantsoen en de 
Landstraat nieuwe bomen geplant. 
Begin 2015 zijn de steunpalen weggehaald. 
Bij de storm eind maart 2015 zijn de bomen 

echter scheef komen te staan. 
Door de storm van eind juli 2015 is dat nog 
verergerd. 
De 1e boom vanaf het Wilhelminaplantsoen 

tegenover The Spot stond het scheefst. 
De 2 bomen tegenover de woningen aan de 
Oud Bussummerweg stonden ook scheef. 

Wij hebben dit bij wijkbeheer gemeld. 
Dat werd adequaat opgelost.  
Binnen één dag zijn er nieuwe steunpalen 
aangebracht! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gelukkig staan de bomen weer rechtop. 
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Ledenwerfactie  
 
Door verhuizingen en overlijden zijn wij ook in 
2015 weer diverse leden kwijtgeraakt. 
Daarnaast werd vanuit de gemeente 

voorgesteld ons gebied logischer te laten 
aansluiten op het centrumgebied. 
Door de fusie van Bussum tot de gemeente 
Gooise Meren is er in het overleg hierover 

tijdelijk een impasse ontstaan. 
Wij verwachten dit voorjaar verdere voortgang, 
zodat er een bredere ledenwerving kan worden 

opgezet. 
 
 
Kort parkeren voor fietsen bij de 
bibliotheek 
 

De bewaakte fietsenstalling voor de bibliotheek 
is gratis. Toch zetten mensen bij een kort 
bezoekje aan de bibliotheek de fiets nogal eens 
op de stoep. Daardoor kunnen mensen met een 
rolstoel, rollator of kinderwagen niet goed 
passeren. Speciaal voor de korte bezoekjes aan 
of in de buurt van de bibliotheek is er nu een 

gedeelte voor kort parkeren bij de bewaakte 

stalling.  
Voor dit deel is 
een kaartje niet 
nodig. 
Voor langer 
bewaakt en gratis 

parkeren van de 
fiets staan de 
mensen van de 
fietsenstalling 
paraat. 

Foto nieuwsbrief gemeente 

 

 
Evenementen 
 
In het tweede half jaar 2015 was er weer 

Bussum Cultureel, de najaarskermis en Bussum 
op IJs. 
Deze evenementen zijn rustig verlopen. 

 
Wij zijn overigens zeer benieuwd waar de 
kermis en Bussum op IJs in 2016 plaats zullen 
vinden, omdat het Raadhuisplein dit jaar 
gebruikt gaat worden bij de verbouwing van 
het gemeentehuis. 

NATIONALE SOS ALARM 112 APP 
Naast 112 bellen nu ook 112 appen met de 
nationale SOS alarm -> 112 app 

Het is nu mogelijk om 112 niet alleen telefo-
nisch te alarmeren bij een noodsituatie, maar 
ook via de gratis Nationale SOS ALARM ->112 
App. Deze app organiseert eerste hulp bij een 
noodsituatie, totdat de officiële hulpdiensten 
arriveren. De app geeft iedereen met een 

smartphone via GPS en de technische appli-
catie data2voice (het vertalen van digitale data 
naar een ge-sproken bericht) de mogelijkheid 
om 112 niet alleen telefonisch, maar ook digi-
taal te alarmeren en informatie te delen. 
Hierdoor wordt de intake en daarmee ook de 
aanrijtijd van de officiële hulpdiensten zoals 

Politie, Brandweer en Ambulance en de cruciale 
wachttijden voor de slachtoffers verkort.  
De app informeert geregistreerd SOS ALARM 
hulpverleners in de buurt van de noodsituatie, 

zodat eerste hulp direct kan starten, tot de 
officiële hulpdiensten arriveren. 
 

 

Initiatieven verbinden 
De Nationale SOS ALARM -> 112 App is naast 
een alarmerings-app ook een platform van de 
belangrijkste alarmering-apps in Nederland, 

voor zowel burgers als hulpverleners.  

Een voorbeeld hiervan is Persoon Vermist 
waarbij mensen een SOS ALARM bericht ont-
vangen of kunnen verzenden als iemand in hun 
eigen buurt vermist is. Dit maakt de Nationale 
SOS ALARM -> 112 App ook echt een unieke 
app, omdat het bestaande initiatieven met 

elkaar verbindt.  
Op de site www.helplevensredden.nl staat een 
overzicht van de functionaliteiten van de SOS 
ALARM App. 
 
Registratie hulpverleners 

In Nederland kunnen hulpverleners zich 
inschrijven bij Het Nationale Register van 
Nederlanders met Hulpvaardigheden via 
www.helplevensredden.nl. Zij worden via de 
Nationale SOS ALARM ->112 App op 

persoonlijke titel gealarmeerd en geïnformeerd 
als ze in de buurt zijn van een 112 

noodsituatie. Zij kunnen dan aangeven of ze in 
de gelegenheid zijn om te helpen. Momenteel 
zijn er meer dan 32.000 geregistreerde 
hulpverleners, de ambitie is om eind 2015 
meer dan 100.000 hulpverleners geregistreerd 
te hebben.  

Website BPV 
 

De website van onze BPV  is door ons lid Theodoor 
Terpstra vernieuwd en flink verbeterd. 
U vindt op de site het ‘hoe en waarom’ van onze 
BPV, nieuwsbrieven, verslagen, etc.. 

 
Het bestuur geeft een grote pluim aan Theodoor! 

http://www.helplevensredden.nl/
http://www.helplevensredden.nl/
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Donkere Dagen 
Offensief! 
 

(Bron politie Gooi en Vechtstreek) 
 
In de wintermaanden slaan criminelen 
veelvuldig hun slag, vaak met een piek 
voor de feestdagen. Het donkere dagen 
offensief van politie zet in deze periode, 
oktober tot maart, extra maatregelen in 

tegen woning- en auto-inbraken, 
overvallen en straatroven. 

 
De extra maatregelen en acties bestaan onder 
meer uit verscherpt toezicht en intensievere 
surveillances op bepaalde tijdstippen en 

risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. 
Maar ook voorlichting aan inwoners en 
ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek. 
Face to face of misschien wel een flyer door de 
bus waarop staat dat u beter het raam boven 
had kunnen sluiten… 
 

Verdachte situatie? Bel 1-1-2 
Ziet u iemand in de straat die er niet thuishoort 
en bijvoorbeeld bij huizen naar binnen kijkt of 
op de uitkijk lijkt te staan? Spreek diegene 

eens aan met een simpel "hallo" of bel 1-1-2. 
Criminelen houden niet van een sociale buurt!  

 

Burgernet 
Werk samen met gemeente en politie aan 
veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan 
Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat 
snel een verdacht, of vermist persoon wordt 
opgespoord. Help ook mee en meld u aan. 
In de hele regio Gooi en Vechtstreek wordt een 
alertering via Burgernet verstuurd na een 

(poging) inbraak. Het komt regelmatig voor dat 
op een later tijdstip in diezelfde omgeving weer 
wordt ingebroken. Op deze manier wordt 
samengewerkt aan preventie. 
 

Op de hoogte 
Via politie.nl houden we u regelmatig op de 

hoogte van acties, resultaten en 
bijzonderheden van het Donkere Dagen 
Offensief in de regio! 
 

 
 
 
 
 

 
 

TIPS WAT U ZELF 

THUIS KUNT DOEN 
 
Met de feestdagen loopt het huishouden vaak 
net iets anders.  

Gaat u tijdens de feestdagen gezellig naar uw 
buren, familie of vrienden?  
Of bij Oud en Nieuw de straat op?  
Of krijgt u juist bezoek?  
Even familie ophalen, nog snel een boodschap 
doen.  
Ook op dit soort momenten zijn insluipers uit 

op uw kostbare goederen.  
Laat hen uw feestdagen niet bederven!  
Zorg ervoor dat terwijl u feest viert een 
inbreker niet ongemerkt naar binnen kan 

glippen.  
Sluit ramen en deuren, ook als u even weg 
bent.  

 
Licht zet inbrekers in het zicht! 
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest 
actief in de vooravond. Want als het ‘s avonds 
donker is en er brandt op dat moment geen 
licht in een woning, weet een inbreker dat er 

niemand thuis is.  
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw 
binnen- en buitenverlichting kunt u dit 
voorkomen.  
Maar alleen verlichting is niet genoeg. 
Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige 
voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom 

eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er 

plekken waar het zicht slecht is, zoals een 
raam met een grote struik ervoor of een niet 
verlicht portiek of voorportaal?  
Zet ze in het licht!  
 
 

Woningcheck-
app voor 
brandveiligheid 
 
Door een aantal 
veiligheidsregio's, 

waaronder Gooi en 
Vechtstreek, is in 
oktober jl. de woningcheck-app 'Maak je 
woning brandveiliger' gelanceerd. De app is 
beschikbaar zowel in de App Store als in 

Google Play.  
Ook kan de app gedownload worden op 
www.brandweer.nl/woningcheck-app   

De app neemt gebruikers kamer voor kamer 
mee door de woning en maakt een persoonlijke 
to-do-lijst.  
Deze lijst bevat tips om de woning (nog) 
brandveiliger te maken. 

  

  

https://www.burgernet.nl/
http://www.brandweer.nl/woningcheck-app
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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 Stevinweg 
(gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, Kerkstraat (zie 
onderstaande plattegrond). 
 
De rode lijnen markeren het gebied van BPV het 
Centrum 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Meldpunt Openbare Ruimte gemeente 

(Was Wijkbeheer!) Tel. 207 00 00 

SPOED Buiten kantoortijden  

Tel. 207 09 97 
Of via het melden Openbare Ruimte op de site van 
gemeente Gooise Meren www.gooisemeren.nl. 
Voor het melden van klachten over onderhoud van 
groen, bomen, straten, riolering, straatmeubilair, 
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding. 
 

Politie Gooi en Vechtstreek  

Tel. 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 
06-39 09 06 60 
 
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 

http://www.gooisemeren.nl/
http://www.bpvcentrumbussum.nl/
mailto:info@bpvcentrumbussum.nl

