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Geachte centrumbewoner,
Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie en activiteiten van onze
buurtpreventievereniging.
Met de nieuwsbrief van mei-juni jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de
activiteiten van de Buurtpreventievereniging.
Vanwege het tweejarig bestaan van onze vereniging en het nieuwe boekjaar per 1 juli jl. zijn de
nodige voorbereidingen getroffen voor de algemene ledenvergadering op 26 oktober a.s.
Bij deze nieuwsbrief treft u de vooraankondiging aan van deze algemene ledenvergadering.
Het tweejarige bestaan betekende ook dat u een factuur voor de contributie 2009-2010 van
onze penningmeester heeft ontvangen. Door veel leden is de contributie al voldaan!
Graag herinneren wij de overige leden eraan de contributie te voldoen.
Buurtpreventievereniging Centrum Bussum behartigt de belangen van de leden en laat het
nodige van zich horen. Over onze activiteiten
leest u in deze nieuwsbrief meer.
Van Politie Gooi en Vechtstreek ontvingen wij
tips tegen overvallen in woningen.
LEES HIERVOOR BIJLAGE!!!
Samen met de Buurtpreventievereniging Brave
Hendrik, het Comité Overlast De Koperen
Kraan en De Boemel heeft de gemeente
Bussum met politie en horecaondernemers het
horecaconvenant afgerond. Dit convenant is
bovendien aangepast aan het nieuwe
horecabeleid van de gemeente.
De bewaakte fietsenstalling bij de bibliotheek

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een Leefbare, gezonde en
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Buurtpreventievereniging Centrum Bussum
ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Op 2 juli jl. is op het gemeentehuis het nieuwe
horecaconvenant ondertekend. Dit convenant
regelt afspraken tussen gemeente, politie en
horecaondernemers en is mee ondertekend door
Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het
Comité Overlast De Koperen Kraan en De Boemel.
Ondertussen is er meer toezicht op straat tegen
horecaoverlast en worden er drastischer
maatregelen genomen tegen horecaondernemingen en horecabezoekers, die de regels
overtreden.
De taken en werkgebieden van toezichthouders
zijn uitgewerkt in het horecaconvenant. De eerste
indruk is, dat de zaken bij horecagelegenheden
rustiger verlopen.

Eindelijk de openingstelling

De prachtige nieuwe speeltuin: Bravo voor de buurt
Ondertekening horecaconvenant op 2 juli jl.

Festiviteiten in het centrum
Eind augustus is, als opvolger van Bussum
cultureel, het belevingsfestival gehouden.
Daarover is vooraf geen overleg met onze BPV
gepleegd. Wij hebben dat vanwege de grote
impact voor bewoners en parkeermogelijkheden
betreurt. Vanwege de opnieuw overmatige
geluidshinder en ongelukkige afsluiting van
Brinklaan en Landstraat zullen wij aandringen op
evaluatie van dit evenement.

Wijkschouw
Met wijkbeheer van de gemeente en de wijkagent werden op 14 juli en 17 september jl. een
wijkschouw gelopen. Daarin zijn verschillende
straten en pleinen onder de loep genomen.
Onder toeziend oog van Wethouder Boekhoff zijn
diverse opmerkingen over bestrating en
groenvoorziening vastgelegd.

Kinderspeeltuin Robbedoes
In ons werkgebied worden ook door
medebewoners activiteiten ondernomen voor de
kinderspeeltuin Robbedoes aan de Gildestraat.
Op 13 juni jl. is de opgeknapte en opnieuw
ingerichte speeltuin door wethouder Schoon en de
organisatoren geopend.
U kunt contact opnemen met de initiatiefnemers
via:
robbedoes-bussum@hotmail.com.
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Bij de laatst gehouden wijkschouw hebben we
onze grote verontrusting uitgesproken over de
huidige opstelling van marktkramen en
geparkeerde auto’s van marktkooplui, waardoor
de routes voor hulpdiensten (brandweer,
ambulance) slecht of niet bruikbaar zijn.
Er is beloofd hier met spoed wat aan te doen.

U vindt op de website de onderwerpen:

Algemeen – Activiteiten – Dagelijks
Bestuur – Nieuws – Contact –
Formulieren.
Op de website kunt u o.a.
zo nodig een bestuurslid, buurtcoördinator of
meldingsformulier vinden.
Ook kunt u er een aanmeldingsformulier vinden
voor nieuwe leden.
Ook kunt u op de website per email contact met
ons opnemen:
info@bpvcentrum.nl
Nog niet alles is compleet in de website
opgenomen, maar er wordt hard aan gewerkt.

OVERIGE ACTIVITEITEN BUURTPREVENTIEVERENIGING CENTRUM BUSSUM
Zo wordt de bereikbaarheid met hulpdiensten geblokkeerd

In de Raadhuispassage is het verkeersbord voor
voetgangers aan de kant van het
Wilhelminaplantsoen verplaatst naar de
rechterkant. Het verkeersbord belemmerde de
verlichting in de raadhuispassage, waardoor de
passage een geschikte plek werd voor
hangjongeren.
Ook heeft de BPV op uitnodiging van de
Bussumse ondernemingsvereniging (BOV) een
wijkschouw gelopen met veiligheidsdeskundigen
in het centrum van Bussum. Bij deze schouw is
een inventarisatie gemaakt o.a. de situering van
de fietsenrekken, de reclameborden in de winkelstraten, de loopmogelijkheden van het winkelend
publiek, de aankleding van het centrum etc.
Doel van de BOV is om binnen 3 jaar een
keurmerk veilig ondernemen te bewerkstelligen.
De BPV ondersteunt dit initiatief van harte.
WEBSITE
Dankzij Theodoor Terpstra kunnen we u op onze
website informeren:

Horeca overlast
Mc Donalds en The Spot (voorheen Smugglers)
zijn de grote overlastbronnen in het Centrum.
Overleg met Gemeente en Politie heeft geleid tot
maatregelen waardoor de overlast verminderd is.
The Spot richt zich op dertigers en ouder. Van dit
publiek wordt minder overlast ondervonden.
Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino
De gemeente zorgt voor uitgebreide informatie
over nieuwe ontwikkelingen rond Scapino en de
Nieuwe Brink. Wij nemen deel aan de
overleggroep over deze plannen, waarbij we de
stem van onze leden laten doorklinken om
knelpunten en oplossingen aan te dragen.
Al er weer nieuws over dit bouwplan is, zullen wij
u op de hoogte brengen.
Ontwikkelingen Veldweg
De Gemeente zorgt ook hier voor uitgebreide
informatie over nieuwe ontwikkelingen. Wij
participeren hierbij in de Verkeersraad. De
verkeersraad heeft aangedrongen het uitrijdende
verkeer uit de nieuwe parkeergarage, niet via de
Veldweg en de Brinklaan naar de rotonde met de
Kerkstraat te laten rijden. Laden en lossen op de
Veldweg en de Brinklaan zou voor teveel
blokkades zorgen. Ook zou het voor extra
overlast zorgen in dit winkelwoongebied. Dit
verzoek is gehonoreerd!

www.bpvcentrumbussum.nl.
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De ontwikkelaar van het bouwplan overweegt
momenteel de grootte en het aantal bouwlagen
van de parkeergarage.

Evenementenkalender voor Bussum
Op 15 november a.s. komt Sinterklaas weer in
Bussum aan.
Via de weekbladen krijgt u hier nadere informatie
over.
TOT SLOT
Wij zijn u als mede-centrumbewoner zeer
erkentelijk voor uw bijdrage aan de
buurtpreventievereniging.
U kunt altijd contact met ons opnemen.
Ook kunt u klachten bij de
Servicelijn van de gemeente
Bussum en/of de politie Gooi en
Vechtstreek melden.
(Zie bijgevoegd colofon)

De Nieuwe Brink

AGENDA
Op 30 november a.s. om 10.30 uur vindt op
het Gemeentehuis het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats.
Met wijkbeheer, wijkagent en vertegenwoordigers van de buurtpreventievereniging
zullen gebreken in het openbare gebied of andere
knelpunten worden besproken.
Als u wilt, kunt u uiteraard ook bij dit overleg
aanwezig zijn!
Mocht u verhinderd zijn, benadert u dan één van
de bestuursleden om uw punten in te brengen.

Graag willen wij u, als u nog niet eerder
gereageerd heeft, oproepen uw emailadres
aan ons op te geven.
Dat kunt u simpel doen met een emailtje aan

info@bpvcentrumbussum.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!

Algemene ledenvergadering
Op 26 oktober 2009 zal Buurtpreventievereniging Centrum Bussum haar tweede algemene
ledenvergadering houden. Middels de balans en
het exploitatieoverzicht zal het Bestuur rekening
en verantwoording afleggen over haar activiteiten
in het afgelopen verenigingsjaar.
De leden zullen dan tevens nieuwe bestuursleden
benoemen.
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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).

Landstraat 91
1401 JH Bussum
06-53 67 25 59
fzunneberg@hetnet.nl

Voorzitter – Fred Zunneberg

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 wijkbeheer
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.

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

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.
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Uit landelijke gegevens blijkt dat overvallen op een woning op iedere dag van de week wordt
gepleegd maar met name in de avonduren tussen 19.00 en 03.00 uur. Wees alert indien er bij u
wordt aangebeld en u deze persoon niet kent.
Een aantal tips waardoor u de kans op een overval kunt verkleinen:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Doe niet zonder nadenken de voordeur open. Controleer altijd vooraf wie er voor de deur
staat.
Maak met uzelf de afspraak dat u na een bepaalde tijd de voordeur niet meer open doet
als er aangebeld wordt.
Als iemand zegt dat hij namens de gemeente, een bedrijf of een instelling komt, vraag
dan om een legitimatiebewijs. Bel eventueel ter controle naar het betreffende bedrijf of
instantie, voordat u de persoon binnenlaat.
Laat een collectant niet ‘onbewaakt’ achter. Doe de deur dicht terwijl u uw portemonnee
gaat halen. Een collectant is verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de
gemeente bij zich te dragen. Heeft de persoon deze niet, geef dan geen geld.
Als onbekenden “in nood” aan de deur komen en vragen of ze het alarmnummer mogen
bellen, laat ze dan niet binnen maar bel zelf het alarmnummer.
Doe een veiligheidsketting op de deur, zodat iemand niet zonder meer de deur kan
openen en u naar binnen kan duwen.
Daders zijn altijd op uw contant geld uit. Zorg dat u geen grote bedragen contant geld in
huis heeft. Ook niet in een kluis!
Wees voorzichtig met informatie over uzelf. Denk daarbij aan informatie over avonden
waarop u alleen thuis bent of over tijdstippen waarop u weggaat of thuiskomt.
Wees niet loslippig over uw bezittingen, schep er niet over op.
Wees voorzichtig met contacten die u legt via internet. U weet immers nog weinig over de
persoon waarmee u contact heeft. Spreek bijvoorbeeld eerst een aantal keren buitenshuis
af om iemand beter te leren kennen. Gaat het om ver- of aankoop via bijvoorbeeld een
veilingsite, kies dan voor een neutrale plek voor de koop/verkoop.
Een videofoon is een handig hulpmiddel. U kunt zien wie er voor de deur staat en u kunt
op een veilige wijze communiceren. Sommige videofoons kunnen ook (automatisch) een
foto maken van de persoon die bij u aan de voordeur heeft aangebeld.

Mocht u toch slachtoffer worden van een woningoverval, dan is het beter om de overvaller niet
tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is verstandiger om de kenmerken/ het
signalement van de dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te
schrijven. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen.
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Goed vertrouwen niet altijd goed
We zijn allemaal graag goed van vertrouwen. Op die manier gaan we het liefste met anderen om.
Toch is het goed om te bedenken dat er mensen rondlopen die daar misbruik van kunnen maken. Nu
winkels en bedrijven zich steeds beter beveiligen tegen overvallen, neemt het aantal overvallen op
woningen toe.
De meeste woningen zijn nog niet erg goed beveiligd tegen overvallers. Bovendien valt er tegen list
en bedrog zo op het eerste oog weinig te doen. Wat te doen bijvoorbeeld als iemand aanbelt met de
mededeling dat hij of zij 112 wil bellen in verband met een ongeval? Of wat met een bezoeker die
zichzelf aan de deur meldt als medewerker van de gemeente? Zo iemand kan wel eens met een heel
geloofwaardig verhaal aan de deur komen.
Overvallen op woningen vinden over het algemeen plaats tussen zeven uur ’s avonds en drie uur in de
ochtend. Het komt voor dat een overvaller naar binnen dringt op het moment dat u bijvoorbeeld zelf
weggaat of thuiskomt naar of van een feestje of nachtelijk werk. De overvaller komt eerder binnen
dan u denkt. In zo’n geval is het van belang vooral heel rustig te blijven en alles af te geven wat de
overvaller vraagt. Let goed op hoe de overvaller uw huis weer verlaat. Dat is voor ons belangrijke
informatie. Zo is er bij de politie nog een hele reeks van adviezen te krijgen voor het geval u te maken
krijgt met een overval.
Er zijn verschillende manieren om u te beveiligen tegen dit soort risico’s. In het eerste geval kunt u
het beste aanbieden zelf te bellen. En het is goed die meneer of mevrouw van de gemeente om
legitimatie te vragen. Als u het niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie door met 112 te
bellen.
Beter is het om een overval te voorkomen. Een goed middel is: even door het spionnetje in de deur
kijken. Kent u degene die heeft aangebeld? Heel praktisch is ook een videofoon. U kunt dan spreken
met de bezoeker en hem of haar zien zonder dat u in beeld bent. Een veiligheidsketting op de deur is
belangrijk zodra u de deur opent. Die maakt het voor overvallers onmogelijk om u naar binnen te
duwen.
Overvallers hebben altijd haast. Ze willen snel zoveel mogelijk buit binnenhalen. Daarom is het
verstandig om weinig contant geld in huis te hebben en niet te loslippig te zijn over uw bezittingen,
schep er niet over op. Als het niet lukt om tijdens een overval te bellen naar de politie, doe het dan zo
gauw mogelijk daarna. Op die manier hebben we de meeste kans de daders te pakken.
Kijkt u voor meer tips over preventie tegen woonovervallen op

www.politie.nl/gooi_en_vechtstreek.
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