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NIEUWSBRIEF  
 
STAND VAN ZAKEN 

 
Geachte Centrumbewoner, 
 
 
In april jl. hebben wij u met onze Nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken bij het oprichten van de 
Buurtpreventievereniging. 
Het is dan ook de hoogste tijd dat u weer wat van het bestuur te horen krijgt. 
 
Op 9 mei jl. hebben we de oprichtingsvergadering voor de Buurtpreventievereniging op het Gemeentehuis 
gehouden. De reacties gaven aan dat het een geslaagde avond was. 
De Buurtpreventievereniging Centrum Bussum is een feit, waarmee onze inspanningen voor de buurt een 
juridische status hebben gekregen!  
Ook na de oprichtingsvergadering hebben zich nog diverse mensen als lid aangemeld. De teller staat 
momenteel op 83!  
Er zijn nog 59 voorstanders van de Buurtpreventievereniging Centrum Bussum die zich niet hebben 
ingeschreven als lid. Zij zullen met deze Nieuwsbrief uitgenodigd worden zich als lid aan te melden. 
 
Dat Buurtpreventie noodzakelijk is, bewijst ook het recente bericht van de Gemeente, waaruit blijkt dat er een 
duidelijk waarneembare stijging is op het gebied van woninginbraken. 
Ook van de wijkagent mochten wij informatie ontvangen ter voorkoming van diefstal uit auto’s. 
Hierbij treft u informatie aan over “Zelf werken aan uw woonveiligheid” en “Geen auto is safe” , waarin 
tips staan over inbraakpreventie respectievelijk voor de woning en de auto. 
 
Activiteiten Bestuur  
 
Door het Bestuur is een besluit genomen over de conceptstatuten. 
Op 6 juli heeft de afhandeling bij de Notaris plaats gevonden en volgt de registratie bij de Kamer van 
Koophandel.  
Met die inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan ook het openen van de bankrekening afgerond worden. 
 

 



Buurtpreventievereniging Centrum Bussum 

 

 
 
 
 
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum en de Gemeente  
 
De gemeente Bussum heeft geweldig meegewerkt aan de oprichting van onze Buurtpreventievereniging. 
Wij zijn de Burgemeester Schoenmaker en de ambtenaren Piet Vermeulen en Carlijn Wattel dan ook zeer 
dankbaar voor hun bijdrage. 
Ondertussen is op de gemeentelijke website ook informatie over onze en andere Buurtpreventieverenigingen 
te vinden. 
Wij zullen daarin de komende weken onze gegevens en verdere info toevoegen. 
 
U kunt vanaf 1 augustus a.s. Buurtpreventievereniging Centrum Bussum vinden op: 
 
www.bussum.nl onder leefomgeving – buurtpreventieverenigingen – centrum  
 
Items in deze website zijn:  

- Algemeen  
- Nieuws  
- Activiteiten 
- Bestuur en leden 
- Contactinformatie 

 
 
 
Overige activiteiten van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum  
 
Door de Gemeenteraad is eind 2006 op basis van een motie van 
Groen Links besloten dat er een proefafsluiting van de Brinklaan 
tussen de Olmenlaan en de rotonde Kerkstraat moet komen. 
Dat zal nog meer verkeersoverlast op de Landstraat, Huizerweg en 
Kerkstraat betekenen. 
Vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging hebben dan 
ook bij Wethouder Boekhoff en in de Raadscommissie ruimte de 
bezwaren van de buurt laten horen.  
Ook de winkeliers hebben tegen dit plan geageerd. 
Gelukkig hebben VVD, CDA en Christen Unie hier goed naar 
geluisterd. Deze fracties hebben in de laatste Raadsvergadering een 
motie tot uitstel van de proefafsluiting ingediend. 
De proefafsluiting is voorlopig van de baan en zal medio 2009 weer 
in beeld komen. 
 
 
 

 
 
Vanwege de voortdurende nachtelijke overlast en 
vandalisme rondom Veerplein en Wilhelminaplantsoen 
hebben wij overleg met de Gemeente. 
Soms is er een rustige nacht in het weekend, maar de 
problemen zijn niet opgelost. 
Belangrijk blijft dat omwonenden meldingen blijven doen bij 
de Politie! 
Omwonenden zullen ook meldingsformulieren invullen om 
dit met de meldingen bij de Politie te kunnen vergelijken. 
In elk geval gaan opnieuw vertegenwoordigers van de 
Buurtpreventievereniging in overleg met Gemeente en 
Politie want de verstoring van de nachtrust en het 
vandalisme zijn voor de omwonenden onaanvaardbaar. 



Buurtpreventievereniging Centrum Bussum 

 

 
 
 
 
Op 25 juli as om 10.30 uur start vanaf de receptie van het Gemeentehuis weer de tweemaandelijkse 
Wijkschouw. 
Met de Wijkbeheerder de Wijkagent en vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging zullen 
Wilhelminaplantsoen, Veldweg, Nassaustraat, Julianaplein, Veerstraat en Veerplein bezocht worden. 
Gebreken in het openbare gebied of andere knelpunten worden daarbij besproken. 
Als u wilt, kunt u uiteraard ook bij de Wijkschouw aanwezig zijn! 
 

 
 
 
Contributie 
Het zal u misschien verbazen dat u nog niets heeft vernomen over de contributiebetaling. 
De bank verlangt inschrijving bij de Kamer van Koophandel voordat zij een bankrekening 
voor de Buurtpreventievereniging openen.  
Wij verwachten dat dit medio juli afgewikkeld zal zijn en zullen u spoedig daarna 
een factuur voor de contributiebetaling toezenden. 
 
Tot slot 
  
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan het initiatief om een 
Buurtpreventievereniging op te richten.  
De bestuursleden a.i. hebben hard gewerkt aan het tot stand komen van de Buurtpreventievereniging. 
Ook zij worden heel hartelijk bedankt voor al hun inzet en de vele uurtjes die dat vroeg. 
 

U kunt altijd contact met ons opnemen. 
Ook kunt u klachten bij Wijkbeheer van de Gemeente Bussum en/of de Politie Gooi 
en Vechtstreek melden. 

   (Zie bijgevoegd colofon) 
 

NIET SCHELDEN               MAAR MELDEN              
 
 

         
SAMEN STERK! 
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COLOFON 
 
De begrenzing van de buurt van de 
buurtpreventievereniging 
 
Onze enquête is verspreid in het woongebied 
gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe 
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon 
Stevinweg (gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg, 
Kerkstraat (binnen de lijnen op onderstaande 
plattegrond). 
 

 
 
Wijkbeheer Bussum 692 88 98 

Wijkbeheerder - Michel Stoffers 
Huizerweg 51  
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 16.00 uur  
Voor meldingen en klachten over het beheer van de 
openbare ruimte. Zoals openbare verlichting, wegen, 
trottoirs, paden, pleinen, bruggen, straat-reiniging, 
riolering, openbaar groen, verkeersbor-den, ongedierte, 
speelvoorzieningen, etc. 

 
Politie Gooi en Vechtstreek 0900-88 44 
Wijkagent - Marco Ernst 
Graaf Wichman 1, 1276 KA Huizen. 
 

Politiereceptiepunt Brinklaan 
Om de hoek van het gemeentehuis. 
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 klachten heeft over o.a. parkeerproble-men, 
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 men een 
e-mail achter waarop hij contact met u opneemt. 

 
 
 
Bestuur Buurtpreventievereniging Centrum 

Bussum 

 
Voorzitter – Fred Zunneberg 
Landstraat 91 
1401 JH Bussum 
06-53 67 25 59 
fzunneberg@hetnet.nl 
 
Secretaris – Akke Walma 
Wilhelminaplantsoen 49 
1404 JR Bussum 
691 10 28 
akke.walma@tiscali.nl 
 
2e secretaris – Hans Wennink 
Schoolstraat 5 
1404 HK BUSSUM 
691 25 96 
hafwennink@hetnet.nl 
 
Penningmeester – Paul van Thienen 
Nieuwe Brink 19 
1404 KA Bussum 
691 24 10 
10-en@wanadoo.nl 
 
2e Penningmeester – Els Trentelman 
Brinklaan 47 A 
1404 ER Bussum 
692 11 17 
els.trentelman@versatel.nl 
 
Buurtcoördinatoren tevens Bestuurslid 
 
Sandra Broecks 
Wilhelminaplantsoen 8 
1404 JB BUSSUM 
06-24 09 72 94 
sbroecks@hotmail.com 
 
Ad v.d. Geest 
Landstraat 28 E 
1401 EP Bussum 
691 89 31 
ajjmvandergeest@hotmail.com 
 
Lodewijk Verkerk  
Visserstraat 18 
1401 SZ Bussum 
693 19 32 
lodini@casema.nl 
 
Ruud Zappeij 
Gildestraat 21 
1401 TS BUSSUM 
691 18 97 
zappeijr@tiscali.nl 
 

Versa – Advies en Ondersteuning 

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum  

Willem Visser 
Postbus 1122 
1400 BC Bussum 
693 12 64 
wvisser@versawelzijn.nl 

 


