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Actie door
1

Opening
Nadat alle aanwezigen op de presentielijst hebben ingetekend, opent Fred
Zunneberg, voorzitter BPV, de vergadering.
De agenda van deze vergadering wordt via het projectiescherm aan de
vergadering gepresenteerd. De voorzitter introduceert de gastspreker
burgemeester Schoenmaker, de wijkagent en wijkbeheer.
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Inleiding voorzitter
Fred Zunneberg heet iedereen welkom en geeft het verloop van deze
bijeenkomst aan. Vervolgens worden de leden geïnformeerd over de
verrichtte activiteiten die het Bestuur in het afgelopen jaar in gang hebben
gezet. Hierbij wordt verwezen naar het bij de agenda gevoegde Jaarverslag
2007-2008.
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Akkoord gaan met
De vergadering gaat akkoord met het verslag van de oprichtingsvergadering
van 9 mei 2007.
Financieel verslag 2007-2008
Paul van Thienen, penningmeester BPV, licht het financieel verslag 20072008 toe. De kascontrole heeft plaatsgevonden door de leden Standaar en
Thiel. Zij hebben het Bestuur décharge verleent.
Begroting 2008-2009
Na toelichting op de begroting 2008-2009 gaan de leden akkoord.
Contributie 2008-2009
Met het voorstel de contributie van 1 euro per maand over 2008-2010 te
handhaven gaan de leden akkoord.
Opmerkingen over het jaarverslag 2007-2008:
De heer Van Welsen merkt op dat op pagina 2 onterecht wordt vermeld dat
twee mensen namens de BPV zitting hebben in de contactgroep voor de
reconstructiewerkzaamheden Brediusdam-Brinklaan. Dit is niet juist de heer
Van Welsen vertegenwoordigt in deze contactgroep de VVE Palladio-West.
Waarvan akte.
Voorts wordt opgemerkt dat als de parkeervakken Landstraat worden
opgeheven en de onderdoorgang naast Gall & Gall wordt afgesloten de
verkeersoverlast zich verplaatst naar het Boekweitplein.

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en veilige
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Ook wordt aandacht gevraagd voor het fietsverkeer op de trottoirs in de
Landstraat. Voetgangers worden vaak opzij gereden door het fietsverkeer.
Tot slot wordt het jaarverslag 2007-2008 goedgekeurd.
Herbenoeming bestuursleden
Akke Walma stelt zich herkiesbaar.
Paul van Thienen, penningmeester, is niet herkiesbaar door vertrek uit de
gemeente Bussum. De heer Jan Roskam heeft zich bereid verklaard
beschikbaar te zijn voor de functie van penningmeester.
De heer Van Welsen merkt op dat hij op persoonlijke gronden tegen
benoeming van bestuursleden van boven 70 jaar is. De voorzitter antwoordt
hierop dat vrijwillige maatschappelijke functies meestal vervuld worden door
ouderen, omdat de jongeren werken en dergelijke functies meestal niet
ambiëren.
De leden gaan akkoord met herbenoeming van Akke Walma en benoeming
van de heer Jan Roskam als penningmeester.
Fred Zunneberg bedankt Paul van Thienen voor zijn bijdrage aan de
oprichting van de vereniging en het opzetten van de financiële administratie.
Ook voor het komend jaar zal de kascommissie bestaan uit de heer Standaar
en Thiel.
Huishoudelijk Reglement
Wordt definitief vastgesteld.

SPREKER EN VRAGENRONDE
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Inleiding voorzitter
Fred Zunneberg introduceert Burgemeester Schoenmaker en geeft in
vogelvlucht de knelpunten van de BPV aan ten aanzien de verkeersoverlast
door wegopbrekingen, de resultaten van het onderzoek door bureau Intraval
inzake horecabeleid en -overlast etc. Daarna geeft hij het woord aan de heer
Schoenmaker.
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Buurtpreventie - Burgemeester Schoenmaker
Horeca en evenementen in het Centrum
De heer Schoenmaker memoreert dat het nu precies 5 jaar geleden is dat hij
hier in Bussum als burgemeester werd benoemd. Sindsdien staat de horeca
hoog op de agenda. De buurtpreventievereniging is voor de gemeente een
goede ondersteuning als het gaat om het signaleren van knelpunten
aangaande wonen en veiligheid. Dat is ook de reden dat de heer
Schoenmaker de uitnodiging van de BPV heeft aangenomen. Dit geeft hem
de gelegenheid om op deze jaarvergadering meer inhoudelijke informatie te
verstrekken omtrent de stand van zaken ten aanzien van het horecabeleid,
dat in zijn portefeuille zit.
Zoals bekend is vanuit de regio de aantrekkingskracht voor de Bussumse
horeca groot. Dit levert voor de gemeente en politie veel werk op. Ieder
weekend zijn er veel jongelui op straat. Een aantal jaren geleden werden de
horecaondernemingen weggesaneerd. Daardoor werden de
uitgaansgelegenheden in Bussum geminimaliseerd. Heden ten dage heeft
wordt door de jongeren op de politiek druk uitgeoefend om een
dansgelegenheid te creëren. Er is onderzocht voor deze categorie jongeren
iets te regelen.
Resultaat was dat de Veldweg een geschikte locatie zou kunnen zijn.
De gemeente gaat het horecabeleid verder ontwikkelen. Hiertoe werd Bureau
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Intraval ingeschakeld. Dit bureau heeft bijeenkomsten georganiseerd voor
verschillende leeftijdscategorieën inwoners. Onderzoek werd gedaan naar
horecaoverlast, veiligheid en uitgaansbehoeften. Dit resultaat staat op de
website van gemeente Bussum.
Voorts wil de gemeente beleid ontwikkelen met betrekking tot
terrasvergunningen. Hiervoor worden regelgeving en vergunningscriteria
ontwikkeld. Omdat het rookverbod van invloed is op terrasvorming bij de
horeca, zal daarvoor regelgeving moeten worden vastgesteld.
De gemeente is evenwel niet de aangewezen instantie die het rookverbod
moet handhaven. Ook het drankgebruik is geen gemeenteaangelegenheid.
Dit zijn zaken die voorbehouden zijn aan de Voedsel- en Warenautoriteit. Het
handhavingprobleem ligt in feite bij de Voedsel- en Warenautoriteit . Echter
deze instantie beschikt over te weinig mankracht om te kunnen handhaven.
Ook de nachtelijke controle is niet erg geliefd bij deze instantie vanwege
bedreigingen etc.
Voor wat betreft het toegangsbeleid voor jongeren in horecagelegenheden
wordt het sanctiebeleid en de regelgeving voor de horeca vanaf januari 2009
aangescherpt. Met name gericht op drankverstrekking jongeren. Na twee
waarschuwingen volgt sanctie. Dat wordt staand beleid.
Om tegemoet te komen aan de wens van de jeugd en naar aanleiding van
het onderzoek bureau Intraval, wordt de Veldweg nu verder ontwikkeld met
een horecaruimte voor de jeugd.
Voor wat betreft de Veiligheid is de heer Schoenmaker van oordeel dat er
meer handhaving op straat moet komen. Over het algemeen werken de
portiers goed mee. Extra geld wordt gereserveerd voor extra toezicht op
straat bij horecaondernemingen in de nachtelijke uren. Wellicht zullen ten
behoeve van handhaving van regelgeving Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) worden ingezet. Hierover vindt in januari 2009
besluitvorming plaats.
Ook het zwerfvuil wordt aangepakt. De gemeente gaat met scholen praten
om zwerfvuil, dat de schooljeugd tijdens pauzes op straat achterlaat terug te
dringen.
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Vragenronde
De heer Wennink vraagt aandacht voor de drugs- en graffitioverlast. Als alles
is schoongemaakt, is het een halfuur later weer één grote puinhoop. Hij heeft
meerdere malen om een vuilnisbak gevraagd bij Wijkbeheer, maar dat wordt
steeds geweigerd met als argument dat dit uitnodigt tot een hangplek. Dit
argument acht hij niet valide. Er komen gewoon jongeren, die de boel
vervuilen. Dit vuil zou dan in ieder geval in de vuilnisbak kunnen verdwijnen.
De heer Schoenmaker deelt mee dat dit jaar het zwerfvuil zal worden
aangepakt door de gemeente.
De gemeente gaat in overleg met de scholen om afspraken maken om het
zwerfvuil dat de schoolkinderen achterlaten tegen te gaan.
De heer Stoffers (wijkbeheer) reageert dat het plaatsen van vuilnisbakken
jongeren aantrekt. Evenwel een adviesbureau gaat 5 wijken monitoren op
zwerfvuil en op grond van de bevindingen zal worden aangegeven of
vuilnisbakken geplaatst moeten worden.
Mevrouw Dengler is in de afgelopen periode geconfronteerd met de onwil van
de horeca om zich te houden aan het rookverbod. Zij wilde met een paar
vrienden een gezellige avond doorbrengen in een rookvrije
horecagelegenheid. Dat werd haar onmogelijk gemaakt door dreigementen
van het horecabezoek- en –personeel. Wat is hieraan te doen.
De heer Schoenmaker reageert dat dit probleem bekend is en het is een
frequent onderwerp dat bij de Voedsel- en Warenautoriteit op de agenda
staat.
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Vanuit de gemeente is handhaving niet mogelijk, zij is niet geautoriseerd.
De heer Van Welsen heeft zich de afgelopen periode mateloos geërgerd aan
de kroeggangers, die ’s nachts bouwmaterialen vernielen en lawaai maken.
Is daar iets aan te doen? Volgens hem zou een oplossing kunnen zijn
structurele samenwerking met de marechaussee en politie, die de orde
handhaven. Die brigade is destijds vertrokken naar Hilversum. Is zulk een
samenwerking niet mogelijk? Een dergelijke samenwerking is wijkagent,
Marco Ernst, wel bekend van de jaren ’80, maar die bestaat niet meer. Ook
de vernielingen zijn de politie bekend en getracht wordt deze te voorkomen.
Het probleem in de nachtelijke uren is altijd dat de beschikbare mankracht
over Hilversum en Bussum verdeeld moet worden op basis van acute
urgentie. Fred Zunneberg, voorzitter, merkt op of arrestantenbusjes geen
optie is. Punt is, volgens Marco Ernst, dat als er een arrestatie in Hilversum
moet plaatsvinden, dan kan Bussum niet gefaciliteerd worden. Het is altijd
een afweging van de urgentiezwaarte.
Sluiting
Om 21.30 sluit de voorzitter en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en
bijdrage.
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