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Geachte Centrumbewoner,
Met deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de activiteiten bij onze
Buurtpreventievereniging.
Met onze Nieuwsbrief van oktober jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de
activiteiten van de Buurtpreventievereniging.
Het is dus de hoogste tijd om u over de laatste ontwikkelingen te informeren.
De feestdagen zijn ondertussen weer ruim achter de rug. De jaarwisseling is gelukkig redelijk
rustig verlopen. Toch waren er wel wat incidenten, zoals stenen gooien naar de Brandweer.
Wekelijks zijn er criminelen aan de gang met overvallen op winkels of zijn er voorvallen van
lichamelijk geweld.
Ook de activiteiten in uw bestuur hebben niet stilgestaan. De ledenwerfactie in oktober jl. heeft
de nodige nieuwe leden opgeleverd. Het ledental van de Buurtpreventievereniging Centrum
Bussum staat nu op 118 leden.
De werkzaamheden van penningmeester
Van Thienen zijn overgenomen door de
heer Roskam. De eerste Wijkschouw van
2009 is alweer gelopen.
Samen met de Buurtpreventievereniging
Brave Hendrik en het Comité Overlast De
Koperen Kraan en De Boemel hebben we
onze bedenkingen ingebracht tegen het
nieuwe Horecabeleid van de Gemeente.
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.

Gelukkig is dit weer achter de rug!
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ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid Gemeente Bussum
Op 3 december jl. heeft er overleg met de
Gemeente plaatsgevonden over het concept van
de Horecabeleidsnota.
Samen met de Buurtpreventievereniging Brave
Hendrik en het Comité Overlast De Koperen
Kraan en De Boemel hebben we onze
bedenkingen ingebracht tegen het nieuwe
Horecabeleid van de Gemeente.
Als positief hebben we ervaren dat er meer
toezicht op straat komt tegen Horecaoverlast en
drastischer maatregelen tegen
Horecaondernemingen die de regels overtreden.
Als negatief hebben we ervaren dat taken en
werkgebieden van toezichthouders nog niet zijn
uitgewerkt. Ook hebben wij de indruk dat er te
weinig rekening wordt gehouden met
woonconcentraties bij Horecagelegenheden.
Eind februari heeft de Gemeenteraad besluiten
genomen over het Horecabeleid. Daarover
houden we u uiteraard op de hoogte.
Buurtcoördinatoren-overleg
Op 15 december jl. heeft er afstemmingsoverleg
plaatsgevonden tussen het Bestuur van de
Buurtpreventievereniging, de Buurtcoördinatoren, Piet Vermeulen gemeentefunctionaris
Michel Stoffers Wijkbeheerder, Marco Ernst
Wijkagent 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 Buurtcoördinatoren van essentieel belang is.
Aan bod is gekomen wangedrag van weggebruikers, drugsgebruik, opbouw weekmarkt, Mc
Donalds en Smugglers
Dit overleg is constructief verlopen. Het overleg
wordt twee keer per jaar gehouden.

Wij zijn hem en zijn collega’s zeer erkentelijk dat
onder zijn leiding het beheer en onderhoud van
de woonomgeving weer goed op orde is gekomen.
Zijn taken worden volledig waargenomen totdat
de vacature van Wijkbeheerder weer is opgevuld.
Wij hebben daar alle vertrouwen in.

Michel Stoffers demonstreerde in 2004 de werking van de
wegzinkbare verkeerspaaltjes.

Wijkschouw
Met Wijkbeheer van de Gemeente en de Wijkagent werd op 21 januari jl. de eerste Wijkschouw
van 2009 gelopen. Daarin zijn Raadhuispassage,
Wilhelminaplantsoen, Veldweg, Nassaulaan,
Nassaustraat, Julianaplein, Veerplein en
Veerstraat onder de loep zijn genomen.
Vertrek Wijkbeheerder Michel Stoffers
Helaas hebben bij de Wijkschouw op 21 januari jl.
afscheid moeten nemen van Michel Stoffers. Hij is
teruggegaan naar zijn vorige werkgever.
Tot zijn komst was er langere tijd sprake van
interim verantwoordelijken. De woonomgeving
was behoorlijk sleets en er was veel zwerfvuil.

Michel Stoffers (2e links op de foto) in 2006 met aanwezigheid
bij de Wijkschouw van NCRV-radio.
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Veiligheidsbeleid Gemeente Bussum
Zoals Burgemeester Schoenmaker al in de
Nieuwjaarsspeech aankondigde wordt 2009 het
jaar van de veiligheid. Daar behoort het instellen
van bewaakte fietsenstallingen in het Centrum.
Dat betreft o.a. de fietsenstalling bij de
Bibliotheek. Er gaan Wijkschouwen gehouden
worden die gericht zijn op veiligheid.
Extra aandacht krijgen het aanpakken van
jongerenoverlast en vernielingen op straat. Dat
daarbij veelal alcohol in het spel is wordt gelukkig
onderkend. Gelukkig zijn daarvoor maatregelen
opgenomen in het hiervoor genoemde
Horecabeleid.
Wij zien uit naar de realisatie van de genoemde
verbeteringen.

Graffiti Raadhuispassage

WEBSITE
Door tijdgebrek van de
Bestuursleden zijn er momenteel
geen vorderingen te melden over
de website.
Mocht u ons bij de website kunnen
helpen dan houden wij ons van harte
aanbevolen.

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM

Fietsenstalling bij Bibliotheek wordt binnenkort bewaakt tijdens
de markt en winkel piekuren

Vernielingen op straat
Zoals in de Gemeentepagina is aangekondigd
zullen in maart, april en mei de Politie in
samenwerking met de gemeente extra optreden
tegen vernielingen op straat.
Er worden extra mensen ingezet vooral tijdens
horecamomenten.
Ook komt er een graffitispecialist om
graffitivandalisme tegen te gaan.
Ook aan u de oproep hier aandacht voor te
hebben.
Als u getuige bent van vernielingen belt u dan
direct 112.
Als u vernielingen zonder daders hebt
aangetroffen belt u dan met 0900-88 44.
Geef in beide gevallen zo veel mogelijk door zoals
kenteken, merk, kleur van auto, etc.
De politie en gemeente hopen dan met het lik-opstukbeleid snel goede resultaten te boeken.

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.
Mc Donalds is tijdelijk door de week om 22 uur
dichtgegaan. Dat scheelde aanzienlijk. Sinds kort
is de oude sluitingstijd, waarbij dagelijks om 24
uur de boel dicht gaat weer ingevoerd. In
hoeverre de overlast weer terugkomt, houden we
nauwlettend in de gaten.
De Smugglers blijft continue aandacht vragen. Er
is minder publiek, maar regelmatig worden
omwonenden ’s nachts onaangenaam verrast
door herrie van publiek.
Ook staan er elk weekend uitpuilende containers
naast het pand.
Reconstructie Brediusdam - Brinklaan
Deze werkzaamheden zijn gelukkig weer achter
de rug. Het Centrum is weer normaal bereikbaar.
In hoeverre het vroegere sluipverkeer weer
terugkomt, is nog niet duidelijk. Door de recessie
zal er mogelijk minder verkeer kunnen zijn.
De Gemeente houdt nu in elk geval regelmatig
verkeerstellingen.
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Daaruit zal blijken hoe het verkeer zich
ontwikkelt.

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
Nieuwe rotonde Brinklaan – Nieuwe Raadhuisstraat

Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino
De Gemeente zorgt voor uitgebreide informatie
over nieuwe ontwikkelingen rond Scapino en de
Nieuwe Brink. Wij zullen ook deelnemen aan de
overleggroep over deze plannen, waarbij we de
stem van onze leden laten doorklinken om
knelpunten en oplossingen aan te dragen.

Op 26 maart as om 10.30 uur start vanaf de
receptie van het Gemeentehuis weer de
tweemaandelijkse Wijkschouw.
Met de Wijkbeheer, de Wijkagent en vertegenwoordigers van de Buurtpreventievereniging
zullen Nieuwe Brink, 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 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.

De Nieuwe Brink

JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging
Centrum Bussum vergadert eenmaal per drie
maanden. In juni en december hebben we
overleg met de Wijkagent en Wijkbeheer van de
Gemeente.
In oktober zal het bestuur weer rekening en
verantwoording afleggen aan de leden in de
Algemene Ledenvergadering. Daarbij zullen ook
de bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie worden (her)benoemd.

U kunt altijd contact met ons
opnemen.
Ook kunt u klachten bij
Servicelijn van de Gemeente
Bussum en/of de Politie Gooi en
Vechtstreek melden.
(Zie bijgevoegd colofon)

Graag willen wij u oproepen uw emailadres
aan ons op te geven. Dat kunt u simpel doen
met een emailtje aan fzunneberg@hetnet.nl
Wij kunnen u dan op snelle wijze informeren als
er zich belangrijke zaken in onze woonomgeving
voordoen
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

Bestuur BPV Centrum Bussum tevens
Buurtcoördinator

Onze buurtpreventievereniging zet zich in voor
het woongebied gelegen tussen Brinklaan, Nieuwe
Raadhuisstraat, De Genestetlaan, Simon Stevinweg (gedeeltelijk), Gildestraat, Huizerweg,
Kerkstraat (zie onderstaande plattegrond).

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 – 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
els.trentelman@versatel.nl

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

Servicelijn Bussum 692 88 98
Afdeling Wijkbeheerder
Huizerweg 51
Geopend: ma t/m vr van 9.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 16.00 uur
Voor vragen en meldingen over onderhoud van groen,
bomen, straten, riolering, straatmeubilair,
speelplaatsen, verlichting en ongediertebestrijding.

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 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
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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