Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

jaargang 2 – mei 2008

NIEUWSBRIEF - 5
STAND VAN ZAKEN

Geachte Centrumbewoner,
Met onze Nieuwsbrief van februari jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de activiteiten van de
Buurtpreventievereniging.
Deze maand op 9 mei was het al weer één jaar geleden dat op een drukbezochte avond op het
Gemeentehuis door de aspirant leden Buurtpreventievereniging Centrum Bussum is opgericht.
Door de bestuursleden is het nodige werk verzet.
Ook het ledental stijgt nog steeds. Helaas zijn er door verhuizing ook enkele afmeldingen binnengekomen.
Al met al telt Buurtpreventievereniging Centrum Bussum nu 117 leden!
Vanwege het éénjarig bestaan van onze vereniging en het nieuwe boekjaar per 1 juli a.s. zullen de nodige
voorbereidingen getroffen worden voor een algemene ledenvergadering in het najaar.
In deze Nieuwsbrief treft u de vooraankondiging aan van deze algemene ledenvergadering.
Het eenjarige bestaan betekent ook dat per 1 juli a.s. het nieuwe contributiejaar ingaat en dat u een factuur
voor de contributie 2008-2009 van onze penningmeester zult ontvangen.
Dat Buurtpreventie noodzakelijk is, bewijzen onze activiteiten. Daarover verder in deze Nieuwsbrief meer.
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum blijft zich inzetten voor de belangen van de leden en laat het
nodige van zich horen.
Activiteiten Bestuur

De tweemaandelijkse Wijkschouw is gelopen, waarbij Koninginnedag is geëvalueerd.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de Wijkagent, een ambtenaar van de Gemeente Bussum en de uitbater
van café ’t Raedthuys over het Hemelvaartfestival.
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum en de Gemeente
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werd op 14 mei jl. een Wijkschouw gelopen. Daarin zijn
o.a. diverse onvolkomenheden in het Centrum, de nieuwe gevallen van graffiti op gevels en muren en de
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gemelde overlast rondom de Vondelschool besproken.
De Wijkbeheerder is gevraagd de plaatsing van de nieuwe fietsenklemmen bij de kruising
Landstraat/Havenstraat te bezien, omdat deze de
looproute blokkeren voor mensen met rollator of
kinderwagen.
De Gemeente had 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 zouden worden opgeheven.
Ook de inrit naast Gall & Gall naar het Boekweitplein zou worden afgesloten voor auto’s, zodat
afslaand verkeer de boel niet meer blokkeert.
Vanwege bezwaren van enkele bewoners en
winkeliers zijn deze plannen nog niet uitgevoerd.
Bij de Gemeente wordt e.e.a. opnieuw bekeken.
Het bestuur van de Buurtpreventievereniging blijft
er bovenop zitten dat de verkeersoverlast niet
toeneemt, maar bij voorkeur af zal nemen.
Website
De gemeentelijke website waarop ook informatie over onze Buurtpreventievereniging te vinden is, werd
onlangs door de Gemeente Bussum vernieuwd. Wij zijn daardoor tijdelijk “uit de lucht” geweest. We zijn bezig
onze gegevens en verdere info toe te voegen. Helaas kent de Website van Bussum nog enkele gebreken.
Vooral het doorklikken gaat niet goed. Om tot verbeteringen te komen is er contact met de Gemeente
Bussum.
U kunt Buurtpreventievereniging Centrum Bussum vinden op:
www.bussum.nl onder wonen en leven – openbare ruimte en veiligheid –
buurtpreventieverenigingen – centrum
Spoedig zijn de volgende items in deze website te zien:
- Algemeen
- Activiteiten
- Bestuur en Buurtcoördinatoren
- Nieuws
- Contactinformatie
- Formulieren
Overige activiteiten van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum
Horecaoverlast
De overlast rond Smugglers en Mc Donalds is nog
niet van de baan.
Toezicht op straat is geïntensiveerd. Dat meer
toezicht werkt, is gebleken, maar we zijn er nog
lang niet.
Er zijn nog steeds onrustige nachten in het
weekend met herrie en vernielingen.
Wij willen u opnieuw op het hart drukken dat het
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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Reconstructie Brinklaan / Brediusdam
Het eerste deel van de Brinklaan richting Naarden
is gereconstrueerd. Sinds 29 april is de
Brediusdam weer in de meeste richtingen
opengesteld.
Nu is het gedeelte van de Brinklaan tussen
Brediusdam en Eslaan opgebroken en wordt er
gewerkt aan vervanging van de riolering en het
vervolgens herinrichten van de kruispunten en de
weg.
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.
Koninginnedag
Koninginnedag was weer een feest. Het weer was redelijk goed. Helaas waren er de nodige parkeerexcessen
en ondanks de vele geplaatste toiletunits toch weer veel wildplassers. Het afsluiten van de wegen op de
avond van 29 april verliep ook niet helemaal goed. Veel centrumbewoners konden niet of met moeite met de
auto thuis komen. Ook stond het podium van het Shantikoor in de Landstraat erg ver naar achteren, waardoor
al het wandelende publiek uit de Oud Bussummerweg en het Rembrandtkwartier zich tussen struiken en het
podium door moest worstelen om op de braderie te komen. We hebben dit met de Wijkagent besproken en zal
voor volgend jaar heroverwogen worden.
Hemelvaartfestival
Het Hemelvaartfestival was een nieuw gebeuren in Bussum. De uitbater van café ’t Raedthuys hechtte er
grote waarde aan eerst met onze Buurtpreventievereniging, Gemeente en Wijkagent te overleggen hoe
overlast beperkt of voorkomen kon worden. Dit overleg verliep constructief en werd door ons erg op prijs
gesteld. Het Hemelvaartfestival heeft niet tot klachten geleid. Petje af voor deze uitbater!
Jaarplan
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum heeft het voornemen om jaarlijks 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. De
kascommissie beoordeelt de financiële stukken en adviseert de leden de penningmeester decharge te
verlenen. 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.
Om u als lid van de Buurtpreventievereniging op de hoogte te houden, zal de Nieuwsbrief driemaal per jaar
(in februari, mei en september) verspreid worden. In september zullen we ook in de gehele wijk een
Nieuwsbrief verspreiden en opnieuw een ledenwerfactie doen.
Agenda
De volgende activiteiten staan op de agenda.
Op 30 juni a.s. vindt er afstemmingsoverleg plaats met Wijkagent Marco Ernst, Algemeen Bestuur van
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum, onze Buurtcoördinatoren en Wanda Griffioen van Versa
Bussum. Over en weer zal informatie worden uitgewisseld over problemen die binnen de wijk spelen, waarbij
vooral de rol van Buurtcoördinatoren van essentieel belang is.
Wijkschouwen
Op 15 juli a.s. om 10.30 uur start vanaf de receptie van het Gemeentehuis de tweemaandelijkse Wijkschouw.
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Daarbij worden Wilhelminaplantsoen, Veldweg, Nassaustraat, Julianaplein, Veerplein en Veerstraat en
omgeving bezocht.
Op 18 september a.s. om 10.30 uur start opnieuw vanaf de receptie van het Gemeentehuis de Wijkschouw
en zullen de markt, Havenstraat (ged.), Hogeweg, Molenlaan, Driestweg, Poststraat, Boekweitplein, de Clinge
en Landstraat.
Met de Wijkbeheerder, de Wijkagent en vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging worden
de genoemde straten en pleinen bezocht. Gebreken
in het openbare gebied of andere knelpunten
worden daarbij besproken. Als u wilt, kunt u
uiteraard ook bij de Wijkschouw aanwezig zijn!
Eerstvolgende Nieuwsbrief
In september a.s. zullen wij aan onze leden de
volgende Nieuwsbrief sturen. Daarin treft u dan
ondermeer uitgebreide informatie aan over de
algemene ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering
Op 29 oktober 2008 zal Buurtpreventievereniging
Centrum Bussum haar eerste algemene ledenvergadering houden. Daarin zal het Bestuur rekening
en verantwoording afleggen over haar activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar, de jaarrekening en de
begroting voor 2008-2009. De leden zullen dan tevens een kascommissie en nieuwe Bestuursleden
benoemen.
Tot slot
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer erkentelijk voor uw bijdrage aan de Buurtpreventievereniging.
De bestuursleden werken hard 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)
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum wenst alle bewoners een prettige zomervakantie
toe!

NIET SCHELDEN

MAAR MELDEN!

Samen Sterk!
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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 tevens
Buurtcoördinator
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.

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
Wanda Griffioen
Postbus 1122
1400 BC Bussum
691 12 51
wgriffioen@versawelzijn.nl
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