Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

JAARVERSLAG 2010 - 2011
ACTIVITEITEN BESTUUR
Lopende het verenigingsjaar heeft het bestuur driemaandelijks overleg gehouden en werden de
tweemaandelijkse wijkschouwen gelopen. In februari en juli was er overleg samen met wijkagent
en wijkbeheerder. In november heeft het jaarlijkse wijkschouwoverleg plaatsgevonden.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2010-2011 opgesteld en legt dit voor aan de leden in de
Algemene Ledenvergadering.
Meer over deze activiteiten heeft u kunnen lezen in onze nieuwsbrieven van het afgelopen
verenigingsjaar.
Na het nieuwe horecabeleid van de gemeente Bussum en de politie
is van die zijde ingezet voor flexibele sluitingstijden in de
horeca. Samen met de Buurtpreventievereniging Brave
Hendrik, het Comité Overlast De Koperen Kraan en De
Boemel is het standpunt ingenomen dat flexibele
sluitingstijden géén oplossing zijn tegen horecaoverlast.
Omdat dit wel een afspraak is uit de coalitieafspraken van
de Gemeenteraad is uiteindelijk een compromis bereikt
over een tijdelijke proef.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld.
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het (her)benoemen van de penningmeester en de
secretaris.
Ook wordt voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te benoemen.
LEDENTAL
Het ledental bedroeg op 1 juli 2010 117 leden.
Het ledental steeg iets, maar is daarna weer gedaald.
Op 1 juli 2011 telden wij 101 leden. Deze daling vindt zijn oorzaak in verhuizingen en overlijden.
De ledenwerfactie van april jl. heeft enkele nieuwe leden opgeleverd, maar dat compenseert het
ledenverlies niet.
BPV CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Als vervolg op het 2 juli 2010 ondertekende horecaconvenant werd aan de hand van evaluatie de
inzet van mobiele portiers en camerabewaking in het stationsgebied uitgewerkt. De situatie in het
centrumgebied is niet van dien aard, dat deze maatregelen ook hier ingevoerd worden.
Ondertussen is er meer toezicht op straat tegen horecaoverlast en worden er drastischer
maatregelen genomen tegen horecaondernemingen en horecabezoekers, die de regels overtreden.
De gang van zaken bij de horecagelegenheden verloopt rustiger.
De gemeente en de politie zijn grote voorstander voor flexibele sluitingstijden in de horeca. Wij
hebben aangegeven géén voorstander te zijn.
Als de horecagelegenheden hun deuren sluiten dan veroorzaken vertrekkende bezoekers
regelmatig herrie en overlast. Door de toezichthoudende partijen wordt er veel aangedaan, zodat
e.e.a. redelijk rustig verloopt.
Wij zijn van mening dat door flexibele sluitingstijden de grip op het vertrekkende publiek verslapt
en herrie en overlast weer zullen toenemen. Onze ervaringen zijn, dat door de flexibele
sluitingstijden de overlast de hele nacht door gaat, zoals ook bleek bij de eerder gehouden proef.
De herrie is wel minder, maar zo verspreid, dat het naar onze mening voor de politie veel lastiger
in de gaten te houden is. Gemeente en politie zijn van mening dat dit met flexibele sluitingstijden
wel zal verbeteren.
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Ondanks dat het besluit van de nieuwe gemeenteraad bij dit voornemen leidend is, hebben we
kunnen bewerkstelligen dat er een nieuwe proefperiode komt. Er is gekozen voor een proefperiode
voor flexibele sluitingstijden met ingang van 1 juni 2011 van minimaal één jaar.
Daarbij is een stelsel van individuele vergunning met voorwaarden opgezet.
Horecaondernemers die niet aan de proef willen meedoen, moeten zich aan de oude vaste
sluitingstijden houden.
Gebiedsvisie Brinklaan Noord en bestemmingsplan centrum
De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld voor het gebied Brinklaan Noord. Op zich zijn we
blij dat deze rommelige entree van Bussum de nodige aandacht krijgt.
Vanwege mogelijke bouwplannen hebben we onze zorgen geuit over meer verkeer- en
parkeerdruk. Immers er is al een zware verkeersbelasting in het centrum.
Wij hebben dringend verzocht verkeerbeperkende maatregelen te treffen.
Bestemmingsplan centrum
De gemeente heeft een startnotitie opgesteld voor een nieuw bestemmingsplan centrum.
Wij hebben over de visie en de startnotitie diverse
bedenkingen ingebracht ten aanzien van de
mogelijke bedreigingen voor de leefomgeving in ons
centrumgebied.
Vanwege mogelijke groei van zwaardere
horecagelegenheden, groei van autoverkeer en
meer parkeerdruk hebben wij ons genoodzaakt
gezien hier op voorhand krachtig op te reageren.
Wij hebben gevraagd voor de leefbaarheid van de
bewoners en het winkelend publiek verdere groei
van het autoverkeer te voorkomen en meer en
betere parkeervoorzieningen te maken.
Ook hebben we gevraagd om terughoudend beleid
voor grote evenementen in het centrum en
beperking of verplaatsing van zware
horecagelegenheden bij woonconcentraties.
Al dat verkeer ……….

Wij behartigden uw belangen zo breed mogelijk en hebben het nodige van ons laten horen.
HORECA AANGELEGENHEDEN
Vanwege de voortdurende nachtelijke overlast en vandalisme rondom Veerplein en
Wilhelminaplantsoen heeft ons bestuur regelmatig overleg met de Gemeente. Doordat toezicht op
straat geïntensiveerd is, verloopt e.e.a. met minder overlast.
VERKEER AANGELEGENHEDEN
Pinautomaat SNS-bank aan de Landstraat
Gevaarlijke situaties rondom de pinautomaat van de SNS-bank was één van de punten op onze
ledenvergadering in oktober 2009. Kort daarna bleek, dat de bank een verplaatsing van de
automaat had aangevraagd. De Gemeente heeft samen met de bank en onze buurtpreventievereniging grondig gekeken naar andere oplossingen. Helaas bleken die er op de locatie waar de bank
gevestigd is niet te zijn.
Het beleid van de SNS bank werd begin 2011 gewijzigd, waardoor men minder pinautomaten in
Nederland in stand wil houden. Kort na dit besluit werd de pinautomaat op de Landstraat
weggehaald.
Daarmee is onverwacht een eind aan de gevaarlijke situatie ter plaatse gekomen.
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FESTIVITEITEN IN HET CENTRUM
Bussum Cultureel
Dit evenement trof in september jl. redelijk weer. Er waren wel klachten van bewoners over
geluidsoverlast.
Kerstevent van de BOV
In december jl. vond het door de Bussumse
Ondernemers Vereniging georganiseerde Kerstevent
plaats.
Een leuk gebeuren met veel Kerstsfeer en liederen
in Dickens sfeer.
Jaarwisseling
De feestdagen zijn altijd wat onrustig door
vandalisme en schreeuwers. De jaarwisseling is
gelukkig redelijk rustig verlopen.
Koninginnedag
Koninginnedag is goed verlopen. Wildpassen en te
harde muziek werden aangepakt.
De sneeuw vervolmaakte het Kerstevent

Natuurfestival
In juni jl. vond op het Wilhelminaplantsoen het natuurfestival plaats.
Publiek en omwonenden hebben gemengd gereageerd op dit festijn. Door de regen was het ’s
avonds vroeger afgelopen dan gepland.
NIEUWBOUW IN HET CENTRUM
Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino en Veldweg
Wij participeren namens de Verkeersraad Bussum in de overleggroep om deze plannen te volgen.
We laten daarbij de stem van onze leden laten doorklinken om knelpunten en oplossingen aan te
dragen.
Door de recessie heeft de voorgenomen bouw flinke vertraging opgelopen. De planontwikkeling
blijkt stil te liggen.
WIJKSCHOUWEN
Er zijn tweemaandelijkse wijkschouwen gelopen
met wijkbeheer van de gemeente en de wijkagent.
Mede onder toeziend oog van wethouder Boekhoff
zijn diverse opmerkingen over bestrating en
groenvoorziening vastgelegd.
Door de nieuwe verdeling van de wethouderszetels
heeft Boekhoff de wijkschouwen niet meer in zijn
portefeuille.
In november jl. heeft het jaarlijkse
Wijkschouwoverleg plaats gevonden.
Daarbij werd waardering uitgesproken over de
verbeteringen en is over en weer informatie
uitgewisseld over problemen die binnen onze wijk
spelen, waarbij vooral de rol van
buurtcoördinatoren van essentieel belang is.
De laatste wijkschouw met wethouder Boekhoff.
In 2011 is er een nieuwe wethouder……….
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Aan bod zijn gekomen wangedrag van weggebruikers, parkeren op fiets- en voetpaden, toename
van graffiti, en het ophalen van plastic afval. Ook excessen met hondenpoep zijn uitgebreid
besproken. Daarbij heeft de inzet van de BOA’s in het centrum een positief effect op het
terugdringen van wangedrag.
Door de vele sneeuwval en gladheidbestrijding had wijkbeheer ook dit jaar achterstand in het
schoonhouden van straten en pleinen. We hebben onze grote waardering uitgesproken voor de
grote inzet bij de gladheidbestrijding. Door alle sneeuw en ijs had wijkbeheer al snel te maken met
schaarste van strooizout.
JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum overlegt jaarlijks in juli, september en
december met het algemeen bestuur. In juli en december schuiven de Wijkagent en Wijkbeheer
van de Gemeente daarbij aan.
Het Dagelijks Bestuur overlegt daarnaast eenmaal per drie maanden.
Jaarlijks in oktober legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden in de Algemene
Ledenvergadering. Daarbij worden ook de bestuursleden en leden van de kascontrolecommissie
(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, wordt de nieuwsbrief driemaal per
jaar (in februari, juni en september) verspreid.
De website www.bpvcentrumbussum.nl kan daarnaast
voor actuele zaken worden geraadpleegd.

Het Bestuur continueert het gevraagd en ongevraagd inbrengen van advies aan Gemeente en
Politie en het zo nodig aankaarten van knelpunten en/of overlastsituaties
BUSSUM, oktober 2011
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