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Geachte Centrumbewoner, 
 
Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de activiteiten bij onze 

Buurtpreventievereniging.  

 

Met onze Nieuwsbrief van mei jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de activiteiten 

van de Buurtpreventievereniging. 

De vakanties zijn ondertussen weer achter de rug. Toch heeft uw bestuur niet stil gezeten.  

Door de bestuursleden is het nodige werk verzet. De ledenvergadering is voorbereid, er zijn 

Wijkschouwen gelopen, we nemen deel aan de overleggroep reconstructie Brinklaan en we 

hebben meegewerkt aan een inventarisatie over het Wilhelminaplantsoen. 

 

Vanwege het eenjarig bestaan van onze vereniging zijn de nodige voorbereidingen getroffen 

voor een algemene ledenvergadering op 29 oktober as. 

Bij deze Nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor deze algemene ledenvergadering.  

Het eenjarige bestaan betekende ook dat u een factuur voor de contributie 2008-2009 van onze 

penningmeester heeft ontvangen. Door vele leden is de contributie al voldaan! 

Graag herinneren wij de overige leden eraan de contributie tijdig te voldoen. 

 

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. 

 

 
 

 oktober 2008 
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ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENI-

GING CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE 

Op 30 juni jl. heeft er afstemmingsoverleg 
plaatsgevonden tussen het Bestuur van de 
Buurtpreventievereniging, de Buurtcoördina-
toren, Piet Vermeulen gemeentefunctionaris 
Michel Stoffers Wijkbeheerder, Marco Ernst 
Wijkagent en Wanda Griffioen van Versa Bussum, 
op het gebied van knelpunten binnen onze 
woonomgeving. Over en weer is informatie 
uitgewisseld over problemen die binnen onze wijk 
spelen, waarbij vooral de rol van Buurtcoördina-
toren van essentieel belang is. 
Aan bod is gekomen wangedrag van weggebrui-
kers, drugsgebruik, opbouw weekmarkt, 
Smugglers en onderzoek door de Gemeente ter 
voorbereiding van het Horeca- en Evenemen-
tenbeleid. Dit overleg is constructief verlopen en 
geeft aanleiding tot de afspraak voor een 
halfjaarlijks overleg. 
 
Op initiatief van de Gemeente heeft op 18 sep-
tember jl. een overleg plaatsgevonden betreffen-
de het leveren van een bijdrage aan de inventari-
satie van ideeën over de inrichting van het Wilhel-
minaplantsoen in de toekomst. Er is breed gedis-
cussieerd over mogelijkheden en knelpunten voor 
het plein. Wij worden geïnformeerd waar de 
inventarisatie toe gaat leiden.  
 
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijk-
agent werd op 18 september jl. een Wijkschouw 
gelopen, waarbij Wethouder Boekhoff aanwezig 
was. Daarin zijn Wilhelminaplantsoen, Haven-
straat, Molenlaan, Gildestraat en Kerkstraat onder 
de loep zijn genomen. 

Wijkschouw ter plaatse van de Havenstraat 

Het Bestuur heeft ook de jaarrekening en de 
begroting opgesteld en de algemene leden-
vergadering voorbereid. 
 

WEBSITE 

De gemeentelijke website waarop ook informatie 
over onze Buurtpreventievereniging te vinden is, 
werd door de Gemeente Bussum vernieuwd. 
Helaas kent de Website van Bussum nog enkele 
gebreken. Vooral het doorklikken 
gaat niet goed. Om tot verbete-
ringen te komen is er contact met 
de Gemeente Bussum, maar het 
gaat helaas nog niet naar wens. 
 
Het Bestuur gaat onderzoeken of er 
een eigen website opgezet kan 
worden. 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIE-

VERENIGING CENTRUM BUSSUM  

Horeca overlast 

Nog steeds blijven Mc Donalds en Smugglers de 
grote overlastbronnen in het Centrum. Overleg 
heeft geleid tot maatregelen, waardoor de 
overlast verminderd is, maar helaas nog niet 
aanvaardbaar is. 
De Smugglers blijkt continue op de rand van 
wetten en normen te balanceren en toont zich 
daarmee een slechte uitbater, die geen rekening 
houdt met omwonenden. 
 

Reconstructie Brediusdam - Brinklaan 

Het grootste deel van de Brinklaan vanaf Naarden 
tot aan de Eslaan is gereconstrueerd. Sinds 25 
augustus jl. ligt het kruispunt van de Brinklaan 
met de Nieuwe Raadhuisstraat open en wordt er 
gewerkt aan vervanging van de riolering en het 
vervolgens aanleggen van de rotonde. Ook wordt 
het gedeelte van de Nieuwe Raadhuisstraat van 
de Brinklaan tot de De Genestetlaan aangepakt. 
 

 

Volledige afsluiting, helaas ook voor de bus 
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De door bewoners aan de Raadhuisstraat 
gevraagde mogelijkheid voor kort parkeren voor 
huisarts of taxi is door de vertegenwoordigers in 
de overleggroep Brinklaan ingebracht. 
Helaas kon dit verzoek door de Gemeente, 
vanwege verkeersveiligheid, niet gehonoreerd 
worden. 
In de huidige fase is het helaas ook niet mogelijk 
gebleken de buslijnen door het Centrum te 
handhaven. Vooral voor de oudere Centrum-
bewoners en de niet-autobezitters is dit uiterst 
vervelend. 
 
Ons verzoek voor een veiligere oversteek bij de 
Raadhuispassage naar het Gemeentehuis is wel 
gehonoreerd. 
 
De Gemeente zorgt steeds voor uitgebreide 
informatie. In de overleggroep voor de recon-
structiewerkzaamheden zitten namens de BPV 
twee mensen, die de stem van onze leden laten 
doorklinken om knelpunten en oplossingen aan te 
dragen. 
Het één is wel mogelijk, maar het andere niet. 
 

 
 
Werken aan de rotonde 

 

 

Jaarplan 

 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging 
Centrum Bussum overlegt eenmaal per drie 
maanden met het Algemeen bestuur. Tweemaal 
per jaar zullen de Wijkagent en Wijkbeheer van 
de Gemeente aanschuiven bij het AB. 
Daar tussenin overlegt het Dagelijks Bestuur ook 
eenmaal per drie maanden. 
 
Jaarlijks in oktober zal het bestuur rekening en 
verantwoording afleggen aan de leden in de 
Algemene Ledenvergadering. Daarbij zullen ook 
de bestuursleden en leden van de kascontrole-
commissie worden (her)benoemd.  
 

Natuurlijk blijft het Bestuur met Wijkbeheer en 
Wijkagent tweemaandelijkse wijkschouwen lopen 
en wordt deelgenomen aan het jaarlijkse 
Wijkschouwoverleg. 
 
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. Mogelijk zullen we ook in september in 
de gehele wijk een Nieuwsbrief verspreiden en 
opnieuw een ledenwerfactie doen. 
 
Het Bestuur continueert het gevraagd en 
ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente 
en Politie en het zo nodig aankaarten van 
knelpunten en/of overlastsituaties. 
 

AGENDA 

Op 24 november a.s. om 10.30 uur vindt op 
het Gemeentehuis het jaarlijkse Wijkschouw-
overleg plaats. 
 
Met de Wijkbeheerder, de Wijkagent en vertegen-
woordigers van de Buurtpreventievereniging 
worden gebreken in het openbare gebied of 
andere knelpunten besproken. Als u wilt, kunt u 
uiteraard ook bij de Wijkschouw aanwezig zijn! 
 
Tenslotte 

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. 
 

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) 

 
 

Het bestuur van Buurtpreventievereniging 
Centrum Bussum wenst alle bewoners het beste 
toe! 
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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 Stevin-
weg (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, 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, vandalis-
me 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 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 
 

Buurtcoördinator tevens Bestuurslid 
 
Sandra Broecks 
Wilhelminaplantsoen 8 
1404 JB BUSSUM 
06-24 09 72 94 
sbroecks@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  

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


