Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

JAARVERSLAG 2011 - 2012
ACTIVITEITEN BESTUUR
Lopende het verenigingsjaar heeft het
bestuur driemaandelijks overleg
gehouden en werden diverse
wijkschouwen gelopen. In juli 2011 en
maart 2012 was er het halfjaarlijkse
overleg samen met wijkagent en
wijkbeheerder. In november 2011
heeft het jaarlijkse wijkschouwoverleg
plaatsgevonden.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2011-2012 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.
Die proef werd voor de zomer van dit jaar met BPV’s, gemeente, horecaondernemers en politie
geëvalueerd.
SAMENSTELLING BESTUUR
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld.
Het Bestuur brengt een voorstel in voor het (her)benoemen van de voorzitter en de 2e secretaris.
Ook wordt voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te benoemen.
LEDENTAL
Het ledental bedroeg op 1 juli 2011 101 leden.
Het ledental daalde iets, maar is daarna weer gestegen.
Op 1 juli 2012 telde de vereniging wij 103 leden.
BPV CENTRUM BUSSUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Als vervolg op het 2 juli 2011 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.
De gemeenteraad had op basis van coalitieafspraken vervolgens besloten een tijdelijke proef met
flexibele sluitingstijden in te voeren.
Samen met de Buurtpreventievereniging Brave Hendrik, het Comité Overlast De
Koperen Kraan en De Boemel was het standpunt ingenomen dat flexibele
sluitingstijden géén oplossing zijn tegen horecaoverlast.
Die proef is voor de zomer van dit jaar met BPV’s, gemeente,
horecaondernemers en politie geëvalueerd.
Wij waren van mening dat door flexibele sluitingstijden de grip op het
vertrekkende publiek verslapt en herrie en overlast weer zullen toenemen.
De ervaringen van de BPV’s bij de evaluatie waren, 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.
De BPV’s concludeerden, dat het geen verbetering was. De horecaondernemers
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hadden goede en slechte ervaringen. De politie was tevreden over de flexibele sluitingstijden. De
burgemeester concludeerde dat hij de gemeenteraad stopzetting zou voorstellen.
De gemeente raad besloot echter tot voortzetting.

Gebiedsvisie centrum
De gemeente heeft een gebiedsvisie voor het centrumgebied voor medio 2030 opgesteld. Wij zijn
blij dat er eindelijk een samenhangende visie voor het centrum opgesteld is. De visie heeft een
hoog ambitie niveau. De insteek is gericht op winkelen, uitgaan en verblijven in het centrum.
Het bestuur van de BPV heeft uitgebreid op de gebiedsvisie gereageerd, omdat wij ons toch wel
zorgen maken over de belangen van ons als bewoners.
In de huidige recessie met een winkelleegstand van 1 op 6 zullen de ambitieuze plannen moeilijk te
realiseren zijn.
De inspraakronde op 18 januari jl. over winkelen in Bussum met een panel van deskundigen verliep
geanimeerd.
De heer Molenaar, de auteur van het boek “Het einde van winkels” was heel duidelijk in zijn
betoog. Hij verwacht de komende jaren geen stijging in de verkoopomzet, maar een grotere
toename van het internetwinkelen. Vooral damesmode, schoenen, elektronica en speelgoed worden
nu al veel via internet gekocht.
Bussum heeft nu al een leegstand van één op de zes winkels. De heer Molenaar voorspelde, dat
één op de drie winkels zal verdwijnen.
Dat liegt er niet om!
Als de gemeente niets doet, dan wordt het winkelen in Bussum niet leuk meer om te winkelen en
te wonen.
Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Bussum heeft een geconcentreerd centrum en het is een gebied
met potentie.
De heer Meekel van de Rabobank
onderstreepte ook dat het centrum
aantrekkelijker moet worden.
Ondernemers kunnen hieraan zowel
individueel als via een
samenwerkingsverband hun bijdragen aan
leveren.
De heer Kort stelde namens de Bussumse
Ondernemersvereniging BOV, dat de kleine
zelfstandige winkeliers hun klanten kennen
en kwaliteit leveren. Daarmee zullen ze in
de toekomst winst pakken en groeien.
Geconcludeerd kon worden dat winkelen
nooit meer wordt, zoals het was en dat
internet geen hype is.
Het aantal winkels zal ook in Bussum
afnemen.
Veel leegstand in alle straten van het centrum

Die afname kan men op een aantrekkelijke manier aankleden door ze in het centrum te
concentreren. Ondernemers, beleggers en gemeente moeten met elkaar zoeken naar andere
vormen van samenwerking. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een sterk Bussums centrum.
Er volgden nog meerdere avonden.
Wethouder Barneveld keek achteraf terug op constructieve avonden en melde dat de opmerkingen
in de gebiedsvisie worden verwerkt.
Hij heeft toegezegd dat alle projecten die nu gaan starten uitgebreid voor inspraak aan de orde
zullen komen.
Na de zomer van 2012 zullen er ook in diverse werkgroepen vele onderwerpen over het centrum
verder worden besproken.
Wij hebben al het nodige van ons laten horen en zullen in die werkgroepen uw belangen zo breed
mogelijk behartigen en u daarvan op de hoogte houden.
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Mc Donalds
Mc Donalds had bij de gemeente een
verzoek ingediend om in het weekend tot 2
uur open te kunnen blijven. De gemeente
heeft gelukkig omwonenden geraadpleegd.
Zij hebben de voortdurende overlast van
hangjongeren opnieuw onder de aandacht
gebracht. Door de gemeente en de politie
werd de overlast onderschreven. Mede
vanwege de doelstellingen van het
horecaconvenant en de flexibele
sluitingstijden voor de horeca is besloten de
sluitingstijden voor Mc Donalds niet tot 2
uur toe te staan.
Omwonenden waren hier erg blij mee.
Mc Donalds aan het Veerplein

FESTIVITEITEN IN HET CENTRUM

Shantyfestival
9 juli 2011 was het muziekfestijn van de shantykoren in Kapelstraat en Havenstraat. Er werden uit
volle borst vele liederen gezongen. Velen bleven staan en genoten van de zangkoren.
Bussum Cultureel
Dit evenement trof in september 2011 matig weer. Er waren beperkt klachten van bewoners over
geluidsoverlast.
Kerstevent van de BOV
In december jl. vond het door de Bussumse Ondernemers Vereniging georganiseerde Kerstevent
plaats.
Het beperkt zich voornamelijk tot de Kapelstraat en trof slecht weer.
Jaarwisseling
De feestdagen zijn altijd wat onrustig door vandalisme en schreeuwers. De jaarwisseling is
gelukkig redelijk rustig verlopen.
Koninginnedag
Koninginnedag rustig verlopen. De braderie was compacter dan we gewend waren.
De Landstraat was dit jaar (sinds 36 jaar) niet afgesloten. In principe was de reden, dat de
Ceintuurbaan vanwege werkzaamheden is afgesloten. Maar gemeente en politie lijkt het erg
bevallen te zijn, waardoor het waarschijnlijk blijvend zal zijn.
Minpuntjes waren de rook van het palingroken in de bovenwoningen aan de Brinklaan en het pas
na 10 dagen ophalen van de nood-toiletjes.
NIEUWBOUW IN HET CENTRUM
Ontwikkelingen Nieuwe Brink en Scapino en Veldweg
Door de recessie heeft de voorgenomen bouw flinke vertraging opgelopen. De planontwikkeling ligt
stil. Na het vaststellen van de gebiedsvisie voor het centrum zal er mogelijk weer schot in de
plannen komen.
WIJKSCHOUWEN
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In november 2011 heeft het jaarlijkse Wijkschouwoverleg plaats gevonden.
Er zijn ook diverse wijkschouwen gelopen met wijkbeheer van de gemeente en de wijkagent,
waarbij diverse opmerkingen over bestrating en groenvoorziening zijn vastgelegd.
De gemeente heeft voor de wijkschouwen in 2012 gekozen voor een andere werkwijze.
Het uitbestede werk aan de openbare buiten-ruimte wordt gemonitord op basis van referentiebeelden. Daardoor is ook de tweemaandelijkse wijkschouw omgezet tot een viermaandelijkse.
De opstelling van de markt is veranderd.
Daardoor is de bereikbaarheid met voertuigen
van hulpdiensten (brandweerauto e.d.) van het
Palladio niet goed.
Hierop zal actie worden ondernomen, waardoor
de bereikbaarheid weer verbeterd zal worden.

Hier komt geen voertuig voor hulpverlening meer door.

In de Visserstraat zijn vanwege klachten
van bewoners de boomspiegels bekeken.
Wijkbeheer zal dit oppakken.
Ook is gekeken naar een al langer
bestaande klacht van bewoners over de
parkeervakken.
De parkeervakken zijn in de smalle
straat erg groot. Kortere vakken zouden
meer parkeerplaatsen opleveren.
Vanwege het kostenaspect zal dit nog
niet zo snel opgelost kunnen worden.

De boomspiegels in de Vissersstraat zijn niet fraai.

Ook werd de slechte staat van de oude kastanjes op de Oud Bussummerweg aangekaart. De
bomen stonden er in de zomer van 2011 nl. al slecht bij met klein en betrekkelijk weinig blad. De
bomen zijn aangetast door de bloederziekte. In december 2011 werd geconstateerd dat in twee
kastanjes paddenstoelen op stam en takken zitten. De gemeente laat de bomen zo lang mogelijk
staan. De kastanjes met paddenstoelen vormen een gevaar en zullen helaas op korte termijn
gekapt moeten worden. De gemeente heeft aangegeven, dat nieuwe kastanjes geplant worden.
(NB: Ondertussen is gebleken, dat alle kastanjes aan de Oud Bussummerweg ziek zijn en dit
najaar gerooid zullen worden)
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SAMENWERKING MET DE B.O.V.
De pogingen om met de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) samen te werken dateren uit
2009. Op 14 mei jl. is er opnieuw overleg met
hen gevoerd. Bij de B.O.V. zijn er ondertussen
nieuwe bestuursleden. Feit is dat er bij onze
BPV en de B.O.V. veel raakvlakken zijn op het
gebied van veiligheid.
De B.O.V is bezig met straatmanagers en een
coördinator voor verkeer en parkeren.
Ondertussen heeft men de 2e ster voor veilig
ondernemen binnen gehaald.
Wij achten gezamenlijk overleg van groot
belang, omdat de veiligheid van winkeliers en
onze leden en onze leefomgeving daarmee
verbetert kan worden.
Eerste wapenfeit zal een wijkschouw van de
B.O.V. gezamenlijk met onze BPV worden.
Het eerste overleg tussen B.O.V. en BPV in 2009

JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum overlegt per drie maanden. Twee keer
per jaar schuiven de wijkagent, een vertegenwoordiger van het kabinet van de burgemeester en
wijkbeheer van de Gemeente daarbij aan.
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 de 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 2012
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