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NIEUWSBRIEF
STAND VAN ZAKEN

Geachte Centrumbewoner,
Het is al weer even geleden dat wij u in juli jl. met onze Nieuwsbrief geïnformeerd hebben over de stand van
zaken na het oprichten van de Buurtpreventievereniging.
Het werd dan ook de hoogste tijd u dat weer wat van ons hoort.
Er is in elk geval ondertussen weer veel werk door de bestuursleden verzet.
Ook na de oprichtingsvergadering hebben zich nog diverse mensen als lid aangemeld. De
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum telt nu 115 leden!
Dat Buurtpreventie noodzakelijk is, bewijst ook de recente informatie van de Politie, waaruit blijkt dat er een
duidelijk waarneembare stijging is op het gebied van auto- en woninginbraken, autovandalisme, jeugdoverlast,
mishandelingen. Men zal daar dit jaar meer aandacht aan besteden.
Deze toename is voor de Gemeente tevens aanleiding te streven naar meer Buurtpreventieverenigingen in
Bussum, omdat die verenigingen de ogen en oren in de wijk zijn en daarmee een sterke overlegpartner voor
Gemeente en Politie.
Wij van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum zullen in elk geval het nodige van ons laten horen.

Activiteiten Bestuur

Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is het openen van de bankrekening afgerond en zijn de
facturen voor de contributie verzonden. Ondertussen hebben alle leden hun contributie betaald.
Daarnaast is het Huishoudelijk Reglement uitgewerkt, dat op de eerstkomende algemene ledenvergadering
ter goedkeuring aangeboden zal worden.
Dat is gelukkig niet alles wat er gedaan is. De tweemaandelijkse Wijkschouwen zijn gelopen en het jaarlijkse
Wijkschouwoverleg heeft in november plaatsgevonden. Ook is er overleg gevoerd met Burgemeester en
Politie over horecaoverlast.
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Buurtpreventievereniging Centrum Bussum en de Gemeente
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werden op 18 september en 16 januari een Wijkschouw
gelopen. Daarin zijn o.a. diverse onvolkomenheden in de Gildestraat en omgeving, de “explosie” van graffiti op
gevels en muren en de enorme toename van hondenpoep op de stoep in het centrum en verpaupering
rondom Smugglers besproken.
Op 26 november heeft het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats gevonden. Daarbij werd waardering
uitgesproken over de verbeteringen aangaande horecaoverlast. Aandacht is o.a. gevraagd voor sluipverkeer,
enkele excessen rondom de marktkooplui en de hoge mate van slijtage aan staatmeubilair op het
Wilhelminaplantsoen.

Website
Ondertussen is op de gemeentelijke website ook informatie over onze en andere Buurtpreventieverenigingen
te vinden.
Wij zijn bezig onze gegevens en verdere info toevoegen.
U kunt Buurtpreventievereniging Centrum Bussum vinden op:
www.bussum.nl onder leefomgeving – buurtpreventieverenigingen – centrum
Items in deze website zullen zijn:
- Algemeen
- Activiteiten
- Bestuur en Buurtcoördinatoren
- Nieuws
- Contactinformatie
- Formulieren

Overige activiteiten van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum
Horecaoverlast
Met Burgemeester en Politie is hierover
eind augustus overleg gevoerd. Daaruit
kwam het volgende naar voren: Het
dansen voor jongeren in Smugglers is
vanwege de ondervonden overlast
voorlopig van de baan! Eerst dient het
Horecaconvenant te worden
aangescherpt. Er komt een onderzoek
naar de behoefte voor de jeugd en er
worden mogelijkheden voor
dansgelegenheid onderzocht. Ook de
overlast rond Mc Donalds wordt daarbij
betrokken, omdat de overlast daar
extreme vormen aanneemt.
Toezicht op straat zal geïntensiveerd
worden.
Dat meer toezicht werkt, is de laatste tijd
gebleken. Het is qua overlast rustiger
geworden, maar we zijn er nog lang niet.
Soms zijn er rustige nachten in het weekend, maar de problemen zijn niet opgelost.
Belangrijk blijft dat omwonenden meldingen van overlast bij de Politie blijven doen!
Omwonenden kunnen ook meldingsformulieren invullen (zie bijlage) om dit met de meldingen bij de Politie te
kunnen vergelijken.
In elk geval blijven we van de Buurtpreventievereniging in overleg met Gemeente en Politie want de verstoring
van nachtrust en vandalisme zijn voor de omwonenden onaanvaardbaar.
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Sluipverkeer Mediapark
Het bereikbaarheidsplan voor het Mediapark zou voor Bussum als vierde ontsluitingsmogelijkheid niet veel
betekenen. Uit recent gehouden kenteken onderzoek blijkt Bussum echter de belangrijkste ontsluiting te zijn!
Daarover hebben wij al langer aandacht gevraagd, want er is in de spitsuren een grote stroom verkeer tussen
Naarden en Hilversum, dwars door het Centrum en in beide richtingen waar te nemen. Dat levert alleen maar
stank, herrie en gevaar voor ons op.
De discussie over de kleine Centrumring
staat in 2008 weer bij de Gemeente op de
agenda.
Die kleine Centrumring kent vele voors en
tegens, maar het lijkt de enige oplossing
tegen dat sluipverkeer. Er zullen voor de
knelpunten oplossingen bedacht moeten
worden. Het Bussum Centrum moet een
prettig gebied zijn voor haar bewoners en
de mensen die er komen winkelen.
Doordat het sluipverkeer elders via
daartoe geschikte wegen haar weg moet
zoeken, geeft dat een voor iedereen
leefbaar en bereikbaar Centrum.
De Gemeente heeft in elk geval gekozen
om enkele maatregelen voor een betere
doorstroming van de Landstraat te treffen.
De parkeervakken die door slecht
parkeergedrag het verkeer van de Clinge blokkeren worden opgeheven.
Ook de inrit naast Gall & Gall naar het Boekweitplein wordt afgesloten voor auto’s, zodat afslaand verkeer de
boel niet meer blokkeert.
Deze “pleister op de wonde” is echter niet genoeg tegen de verkeersoverlast in het Centrum.
Ook hebben wij onze zorgen geuit over de verkeersafwikkeling Driestweg en Poststraat aan de andere zijde
van het Boekweitplein.
Het bestuur van de Buurtpreventievereniging blijft er bovenop zitten dat de verkeersoverlast niet toeneemt,
maar bij voorkeur af zal nemen.
Reconstructie Brinklaan / Brediusdam
Het eerste deel van de Brinklaan richting Naarden is gereconstrueerd. Sinds 30 januari ligt de Brediusdam
open en wordt er gewerkt aan vervanging van de riolering en het vervolgens herinrichten van het kruispunt.
Door de Gemeente wordt daarbij uitgebreide informatie verzorgt.
Namens de BPV zitten twee mensen in de contactgroep voor de reconstructiewerkzaamheden om daarmee
de stem van onze leden te vertolken en knelpunten en oplossingen aan te dragen.
Jaarwisseling
Helaas was de jaarwisseling erg rumoerig en is er veel vernield. Gemeente en Politie zijn hierover niet blij.
Dat kost ons als belastingbetaler weer het nodige. Van oktober tot ver in januari was er vuurwerk te horen.
Daar kan niemand blij mee zijn. Voor de komende jaarwisseling is er nog tijd om ons met zijn allen te beraden
wat er verbeterd kan worden.
Jaarplan
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum heeft het voornemen om in 2008 in maart, juni,
september en december met het Algemeen bestuur te overleggen. Daar tussenin overlegt het Dagelijks
Bestuur ook eenmaal per drie maanden.
Eind oktober zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen aan de leden in de Algemene
Ledenvergadering.
Daarbij willen wij ook de leden van de kascontrolecommissie benoemen. Wij roepen u op u kandidaat te
stellen voor deze commissie!
Natuurlijk worden er in 2008 ook met Wijkbeheer en Wijkagent tweemaandelijkse wijkschouwen gelopen en
vindt in november het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats.
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Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te houden, zal de Nieuwsbrief in mei en september
een vervolg krijgen. In september zullen we ook een Nieuwsbrief in de gehele wijk verspreiden.

Komende Wijkschouw
Op 26 maart 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 Nieuwe Brink, Kapelstraat, Kerkstraat,
Mariastraat, Vitusstraat, Krijnenweg en Herenstraat en
omgeving 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!

Tot slot
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan het initiatief om een
Buurtpreventievereniging op te richten.
De bestuursleden hebben hard gewerkt tot waar we nu zijn met de Buurtpreventievereniging.
Ook zij worden heel hartelijk bedankt voor al hun inzet en de vele uurtjes die dat vroeg.
Tot slot nogmaals: meldt u aan als lid voor de kascontrolecommissie!
U kunt verder 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

SAMEN STERK!

MAAR MELDEN
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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 (binnen de lijnen op onderstaande
plattegrond).

Bestuur BPV 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

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, verkeersborden, 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. 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 men een
e-mail achter waarop hij contact met u opneemt.

Ad v.d. Geest
Landstraat 28 E
1401 EP Bussum
691 89 31
ajjmvandergeest@hotmail.com
Johan Spaander
Brinklaan 49 A
1404 ER Bussum
697 52 52
j.d.spaander@wanadoo.nl
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 / Wanda Griffioen
Postbus 1122
1400 BC Bussum
691 12 51
wvisser@versawelzijn.nl /
wgriffioen@versawelzijn.nl

