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Voorjaar 2016 – De Havenstraat op de schop 

 
 
Beste centrumbewoner, 

 

Het begin van het jaar 2016 werd in het 
centrum gekenmerkt door een roerige periode.  
Beperking van de toegenomen overlast van 
jongeren en horecagelegenheden zorgde voor 
veel overleg met diverse instanties. 
De weekmarkt was door de wijziging van 

medewerkers van de gemeente regelmatig 
aanleiding tot klachten. 
De herinrichting van de Havenstraat zorgde 
voor de nodige werkzaamheden aldaar en rond 
de Wilhelminafontein. Gelukkig werd er door de 
aannemer dusdanig gewerkt dat de hinder 

beperkt was. 
 
Met de nieuwe wethouder Van Meerten voor 

o.a. ‘Ruimte” en ‘Verkeer’ is het eerste overleg 
in het kader van de 'Stuurgroep Centrummana-
gement' gevoerd.  
 

 
 

 

Met de nieuwe wethouder Franx is overleg in 
het kader van de jongeren en horecaoverlast 
gevoerd. 
Deze wethouder is ‘wijkwethouder’ voor ons 
centrum. 
 

Gezamenlijk met collega BPV’s Brave hendrik 
en het comité De Koperen Kraan en de Boemel 
is met gemeente en politie overleg gevoerd 
over het huidige horecabeleid. 
 
Naast alle nieuws over de ontwikkelingen in 

ons centrum willen wij u vanwege de komende 
vakantieperiode nog tips ter voorkoming van 
ongewenst bezoek meegeven. 

Immers voorkomen is beter dan dat u bij 
terugkomst van uw vakantie verrast wordt 
doordat er ingebroken is. 
 

  BPV Centrum Bussum 
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Centrummanagement van de gemeente 
 

Het overleg in april jl. van de 'Stuurgroep 
Centrummanagement' vond voor het eerst 
plaats met Wethouder Van Meerten. 
De kennismaking met haar wekt grote ver- 
wachtingen voor de toekomstige plannen in het 
centrum. 

Zoals gebruikelijk stond in het overleg de stand 
van zaken van de ontwikkeling van plannen op 
de agenda. Door de fusie van de gemeente is 
er rond de jaarwisseling weinig voortgang 
geboekt.  
Wij hebben onze zorgen geuit over de ontwik-
kelingen rond de faillissementen van winkel-

ketens en de gevolgen voor de winkelleegstand 
in ons centrum. De wethouder deelt deze 
zorgen gelukkig met ons. 
 
 
Wijkschouw 2 maart jl. 
 

Deze wijkschouw werd bij avond gehouden en 
had tot doel donkere plekken en kapotte 
openbare verlichting in kaart te brengen. 
Opnieuw is aangekaart, dat het Wilhelmina-
plantsoen door het gekozen klassieke model 
straatlantaarn nog steeds erg donker bij avond 

en nacht is.  
Het aantal straatlantaarns dat in het centrum 

niet brandde, was een hele waslijst.  
Wat niet brandde, is ondertussen hersteld. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Evenementen 
 

Koningsdag werd dit jaar gekenmerkt door 
kouder weer, maar uiteindelijk was het toch 
een drukke gezellige dag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Drukte bij de Wilhelminafontein (foto Bussums Nieuws 

 
 
Ook de stoet legerauto’s trok dit jaar weer door 

het Gooi en landde op 6 mei uitgebreid in het 
centrum van Bussum. Gelukkig was het beter 
weer en trok dit evenement het nodige bekijks. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veel bekijks in de Havenstraat (foto Bussums Nieuws 

 

 
Horecaoverlast - jongeren overlast 
 
Regelmatig was er overlast van jongeren op 
het Veerplein bij Mc Donalds, maar ook in Mc 
Donalds zelf. 

De jongeren worden o.a. aangetrokken door de 
mogelijkheid van de vrije Wifi van o.a. de 
bibliotheek en de Bruna. 
Overleg met de jongerenwerkers van Versa 
maakte duidelijk, dat er voor de groep 16-18 
jarigen ‘niets’ te beleven is. 
De jongerenwerkers constateren ook dat er 

gedeald wordt, jongeren van buiten Bussum 
komen en er sprake is van echt criminele 

zaken. 
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Daarnaast waren er problemen rond 

afstemming met gemeente en politie door 
wisseling en/of ziektes van mensen. 
Op 20 april jl. hebben we met onze BPV 
overleg gehad met wethouder Franx, 
medewerkers van de gemeente, 
jongerenwerkers van Versa. 

Dit constructieve gesprek heeft geleid tot 
aanscherpen van taken en goede afspraken. 
Er zal onderzocht worden of er voor de jeugd 
een eigen plek gevonden kan worden, waar de 
jeugd zelf de eigen verantwoordelijkheid moet 
nemen. 
Tegen bezoekers van de coffeeshop van buiten 

Bussum wordt mogelijk een pasjes-systeem 
ingevoerd. 
 
Naast deze problematiek was er een toename 
merkbaar van horeca- en jongerenoverlast op 
ander plekken, zoals de Herenstraat, Slochte- 
renlaan, Stationsgebied, Julianaplein en 

Wilhelminaplantsoen.  
Op 19 mei jl. heeft onze BPV samen met BPV 
‘Brave Hendrik’ en het comité ‘overlast de 
Boemel en de Koperen Kraan’ en ‘Oranjepark’ 
overleg gehad met gemeente en politie.  
Vanuit de BPV’s hebben wij aangedrongen op 

dit overleg, omdat er dit jaar meer overlast is. 
De politie geeft aan dat zij inderdaad meer 

overtreders op de zwarte lijst zetten en 
gebiedsverboden opleggen.  
De jeugd blijkt geen autoriteit te accepteren. 
Dat leidde in april jl. ook tot de confrontatie 
tussen jongeren en politie op de Herenstraat. 

Daarbij komt ook dat men eerst flink indrinkt 
en dan pas zo rond kwart voor twee naar de 
horecagelegenheden gaat. 
Ook de horecaondernemers hebben aardig wat 
processen verbaal gehad vanwege jongeren 
onder de 18 jaar, die aan de drank zaten. 
Eén ondernemer heeft zelfs een weekend een 

strafsluiting gehad. 
Ook dit overleg was uiterst constructief. Er zijn 
afspraken gemaakt over het verminderen van 

overlast. Ook is de procedure voor klachten 
over horecaoverlast verduidelijkt. 
Het overleg zal weer periodiek worden 

gehouden. 
 
Resumerend kunnen  we concluderen dat de 
gevoerde overleggen met de wijkwethouder en 
het horecaoverleg vruchtbaar zijn geweest, dat 
er goede afspraken zijn gemaakt, die ook 
ondertussen tot verbeteringen hebben geleid. 

 
 
Havenstraat 
 
De Havenstraat ging flink op de schop om met 

de Nassaulaan een betere aansluiting te 
krijgen.  

 

 
Sinds eind april jl. is de Havenstraat weer vrij 

van stratenmakers. 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en er 
staan weer nieuwe bomen. 
Wij hebben de gemeente gecomplimenteerd 
met hoe het er nu uitziet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Er werd hard gewerkt om het werk voor Koningsdag af 
te hebben. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
De Havenstraat ziet er in de nieuwe situatie schitterend 
uit 

 
 
Raadhuispassage 
 

Tot ieders verrassing is de graffiti in de 
onderdoorgang van de Raadhuispassage 
eindelijk verwijderd. 
Er is lang over gediscussieerd wie daar nou 
verantwoordelijk voor is, de gemeente of de 
vereniging van eigenaren van Palladio. 

Gelukkig heeft de gemeente nu het heft in 
handen genomen. 
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Perikelen rond de weekmarkt 
 

Ook de weekmarkt is weer vaak aanleiding 
voor klachten. 
Parkeren van auto’s op stoepen, kris-kras 
stallen van fietsen en lege fietsenrekken, geen 
afsluitingshekjes op de Oud Bussummerweg . 
Dat is zo maar een opsomming van waar we 

tegenaan lopen. 
Door de fusie tot Gooise Meren loopt e.e.a. 
helaas nog niet naar wens. 
Met wijkagent Marco Ernst, die op zijn beurt 
weer overleg heeft met de nieuwe 
marktmeester, hebben we daar goed contact 
over, waardoor het langzaam aan weer 

verbeterd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Overlast van auto’s en (brom)fietsen rond de 
weekmarkt. 
 

 
 

 
 

 

Wijkcoaches 
 

Onze BPV heeft in maart jl. kennis gemaakt 
met de wijkcoaches Van de Lagemaat, Ebbelaar 
en El Jari voor het centrum van Bussum. De 
wijkcoaches zijn vertegenwoordigers van 
Gemeente, Versa Welzijn, Zorggroep Amaris en 
Zorggroep Vivium. 

Zij zorgen voor vragen over zorg en welzijn en 
wijzen de weg hoe je e.e.a. voor hulp of zorg 
op grond van de WMO kunt aanvragen.  
De wijkcoaches zijn een voorportaal voor het 
loket van ‘Wijzer’ in het gemeentehuis. 
Daar worden de echte zaken gedaan over de 
WMO. 

 
 
Verkeerscirculatieplan 
 
Nu de fusie achter de rug is, verwachten wij 
weer snel iets te horen over het nieuwe 
verkeerscirculatieplan. 

Onder andere de aanpassing van de oversteek 
met de rare plaats van de zebra tussen de 
Nassaulaan en de Havenstraat vice versa is nl. 
door de gemeente aangehouden tot na het 
vaststellen van het nieuwe verkeerscirculatie-
plan . 

Vanuit onze BPV hebben wij gepleit voor het 
veiliger maken van de oversteken in de 

Brinklaan (bij Stam en America Today) en de 
Landstraat (bij de Oud Bussummerweg en de 
Havenstraat). 
Zo gauw als wij meer horen, zullen wij u 
daarover informeren. 

 
 

 
 
Eén van de gevaarlijke oversteekplaatsen in het 
centrum. 
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TIPS VOOR ALS U OP VAKANTIE GAAT 

 
Onze BPV wil u vanwege de komende 
vakantieperiode nog tips meegeven. 
De statistieken hebben uitgewezen uit dat er 
per dag meer dan 200 inbraken worden 
gepleegd.  

Het inbrekersgilde blijkt 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 daarvoor de volgende tips 
 
Tip 1 – Zorg voor goed hang- en sluitwerk 

met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Inbrekers zijn vaak gelegenheidsinbrekers. 
Goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan de 
eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
zorgt ervoor dat een inbreker zeker langer dan 
3 minuten bezig is om in de woning binnen te 
komen. 

De kans op inbraak neemt hiermee met 90% 
af!  

Een inbraakpoging wordt nl. meestal na 10 
minuten gestaakt, is gebleken uit de interviews 
met gelegenheidsinbrekers. 
 

Tip 2 – Benadruk tijdens uw vakantie uw 
afwezigheid niet. 
Zorg dat uw huis er ook tijdens uw afwezigheid 
bewoond uitziet. 
Laat de gordijnen open. Leg een krant of 
tijdschrift geopend achteloos op tafel, zet wat 
kopjes of glazen neer, een geopende koekjes-

trommel e.d. als of u gewoon thuis bent. 
Als er iemand uw planten of dieren verzorgt, 
vraag dan of hij/zij zo nu en daaraan wat 
verandert. 

 
Tip 3 – Laat buren tijdens uw vakantie de 
boel in de gaten houden. 

Vraag uw buren, kennissen of familie om de 
post op te bergen, planten te verzorgen en een 
auto op uw oprit te parkeren. 
Een volle brievenbus of een lege oprit is zeer 
uitnodigend voor het dievengilde. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Tip 4 – Maak gebruik van een tijdschakel-
klok. 
Met een tijdklok kunt u tijdens uw afwezigheid 
de verlichting in de woonkamer of slaapkamer 
aan en uit laten gaan. 

 
Tip 5 – Wees voorzichtig met wat u online 
zet. 
Tijdens de vakantie zijn we veelal ook elke dag 
online. Als u via het web wilt laten weten hoe 
leuk uw vakantie is, bedenk dan dat criminelen 
kunnen lezen dat u niet thuis bent. 

Pas voor het vertrek uw privacy-instellingen 
aan, zet uw locatiemelding uit en gebruik zeker 
geen tekst als “ik ben op vakantie”. 
Ditzelfde geldt voor de afwezigheid assistent 
van uw email, voicemail of antwoordapparaat! 
 
Tip 6 – Snoei tijdig de heg en struiken. 

Zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen 
achter heggen of struiken rondom uw tuin. 
Snoei daarom flink vóór uw vakantie! 
 
Tip 7 – Pak de caravan niet op de oprit in. 
Als u de caravan gaat ingeladen, doe dat op 

een parkeerplaats dichtbij huis en niet op de 
oprit. Inbrekers fietsen vaak door de wijk uit te 

zoeken waar ze makkelijk hun slag kunnen 
slaan. 
Uw caravan ergens anders inpakken, brengt 
een inbreker op een verkeerd spoor. 
 

Tip 8 – Berg uw waardevolle spullen 
verstandig op. 
Laat laptops, tablets en andere waardevolle 
spullen niet in het zicht liggen, maar berg ze 
goed op. Belangrijke papieren, geld of 
waardevolle sieraden kunt u beter in een kluis 
doen dan ze thuis te laten. 

Zorg dat binnendeuren en kasten niet op slot 
zijn. Als een inbreker toch binnen weet te 
komen dan voorkomt dat extra schade. 

 
Tip 9 – Inbrekers hebben een hekel aan 
een alarmsysteem. 

Een gillend alarm geeft de inbreker niet de tijd 
om rustig zijn ‘werk’ te doen. Een alarmsys-
teem schrikt de meeste inbrekers af. 
Een alarmsysteem is niet goedkoop, maar 
verzekeraars eisen een alarmsysteem bij een 
hoge inboedelwaarde of bijzondere bezittingen. 
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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  

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 
 
Ruud Zappeij 
Gildestraat 21 
1401 TS BUSSUM 
691 18 97 

http://www.gooisemeren.nl/
http://www.bpvcentrumbussum.nl/
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