Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

JAARVERSLAG 2013 – 2014
ACTIVITEITEN BESTUUR
Het bestuur van de BPV heeft zich voor de zomer beraden op haar activiteiten en het teruglopende
ledental. Het aantal leden loopt terug door verhuizingen en sterfgevallen.
De ledenwerfactie die daarop gehouden is, leverde echter slechts enkele nieuwe leden op.
Als wij onze activiteiten vergelijken met andere BPV’s in Bussum dan valt op dat die verschillen
met onze BPV.
De doelstelling van andere buurtpreventieverenigingen is voornamelijk gericht op een veilige,
leefbare en gezonde woonomgeving. Daarvoor is samenwerking met gemeente, politie en
wijkbeheer nodig. De buurtpreventievereniging signaleert en rapporteert daarbij verdachte
omstandigheden binnen het woongebied van de vereniging.
BPV Centrum gaat veel verder, omdat er ook aspecten van verkeer, parkeren, nieuwbouw en
horeca spelen die de leefomgeving en het woongenot beïnvloeden.
Op de agenda van de BPV Centrum staan meestal dezelfde onderwerpen en er is weinig initiatief
vanuit de woonomgeving. Ook de destijds benoemde buurtcoördinatoren zijn minimaal actief.
Daarnaast is het winkelgebied binnen het centrum voor de buurtpreventievereniging een
onzichtbare factor in het geheel.
Het bestuur van onze BPV gaat daardoor voor
structuurverandering, waarbij gedacht kan
worden aan het meer betrekken van de
Bussumse Ondernemersvereniging (BOV), het
opnieuw bepalen van het woongebied
van BPV/BOV en het betrekken van de
voorzitters van de Verenigingen van
Eigenaren van appartementencomplexen in het centrum van Bussum.
Het bestuur heeft een notitie met
stappenplan opgesteld als begin om
BPV Centrum Bussum in een breder
en actiever perspectief te manoeuvreren.
Ook de gemeente is gevraagd een
coördinerende en ondersteunende rol op zich te nemen om de onderlinge betrokkenheid van de
BPV’s aangaande bepaalde thema’s, die niet wijkgebonden zijn, te organiseren. (Bijvoorbeeld het
thema diefstal/veiligheid/ criminaliteit etc.)
Het bestuur voert hierover verder overleg met de gemeente en de wijkagent en zal de leden er zo
gauw mogelijk verder over informeren.
De wijkschouwen in dit verenigingsjaar stonden in het teken van de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten bij het Palladio en de overlast van fietsen en wild-parkeren van (vracht)auto’s bij de
nieuwe vestiging van Xenos en het fitnesscentrum aan de Landstraat.
De jaarwisseling is weer met het nodige vuurwerk verlopen, maar gelukkig was er minder schade
aan afvalbakken, verkeersborden, etc. Volgens de brandweer en de politie was het de rustigste
jaarwisseling in jaren.
Op de nieuwjaarsreceptie hield burgemeester Heijman een warm pleidooi voor ons als buurtpreventieverenigingen. Het hoge aantal inbraken in 2013 kan, volgens de burgemeester, met
behulp van de inzet van die buurtpreventieverenigingen aanzienlijk worden terug gebracht.
De algemene ledenraadpleging voor de jaarstukken werd voorbereid.
Het bestuur heeft de jaarrekening 2013-2014 opgesteld en voorgelegd aan de leden.
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De opkomst bij de ledenvergadering werd elk jaar kleiner door onder andere de hoge leeftijd van
veel van onze leden. Alle moeite van bestuur en gemeente, die ons faciliteert met zaalruimte, voor
een klein aantal leden noopte tot een andere aanpak.
Ons bestuur is echter op basis van de statuten verplicht een algemene ledenvergadering te
beleggen en daarin het jaarverslag, de financiële rekening en verantwoording, benoeming van
bestuursleden en leden van de kascommissie en contributie door de leden worden goedgekeurd.
Door het dalende aantal leden heeft het bestuur in september 2013 onder de leden geënquêteerd
of zij zouden kiezen voor het houden van die ledenvergadering of voor een schriftelijke raadpleging
over de jaarstukken.
Er hebben in totaal 45 van de 103 leden gereageerd. Op grond van deze reacties hebben we
kunnen vaststellen, dat de meerderheid van de leden niet geïnteresseerd is in een
ledenvergadering en daarom ook niet zal verschijnen op een geplande jaarvergadering.
Tevens bleek uit de reacties 67% van de leden akkoord te gaan met schriftelijk enquêteren over de
statutair verplichte punten.
Eind oktober 2013 hebben wij de jaarstukken 2012-2013 met een stembiljet ter goedkeuring aan
de leden voorgelegd. Er is door 44 leden een stembiljet ingeleverd. 42 leden gingen zondermeer
akkoord met de jaarstukken. 3 leden hebben op het stembiljet opmerkingen gemaakt.
Eén van de leden gaf aan dat de stemming anoniem hoort te zijn. Het bestuur zal het stembiljet
anoniem maken.
Eén lid maakte een opmerking over het bedrag in de kas van de BPV en gaf de suggestie meer aan
PR te doen. Het bestuur heeft dit opgenomen in het voorstel voor de structuurverandering
Eén lid had suggesties over de inzet van de buurtcoördinatoren. Dit is tevens opgenomen in
voornoemd voorstel over de vernieuwing van de structuur.

Het bestuur “timmert” aan een structuurverandering

SAMENSTELLING BESTUUR
Voor het Bestuur is een kalender van aftreden opgesteld.
Het Bestuur heeft een voorstel ingebracht voor het herbenoemen van de 2e penningmeester.
Ook werd voorgesteld een lid van de kascontrolecommissie te benoemen.
LEDENTAL
Het ledental bedroeg op 1 juli 2013 99 leden.
Het ledental daalde door verhuizing en overlijden van leden, maar is daarna weer iets gestegen.
Op 1 juli 2014 telde de vereniging 91 leden.
BPV CENTRUM EN DE GEMEENTE
Horecabeleid gemeente Bussum
Er blijkt steeds minder overlast te zijn van horecabezoekers. Af en toe is er sprake van herrie en/of
vernielingen. De gemeente heeft daarbij vanwege noodzakelijke bezuinigen de inzet van de BOA’s
moeten verminderen.
De gemeente heeft wel de verzekering gegeven, dat als de overlast weer toeneemt de inzet weer
uitgebreid wordt.
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De klachten over hangjongeren op het Julianaplein en in de Veerstraat zijn doeltreffend door de
politie opgepakt.
Het uit 2009 daterende horecaconvenant is op 7 maart jl. door de gemeente met de betrokken
buurtpreventieverenigingen geëvalueerd.
Uiteraard zijn wij van BPV Centrum hier ook bij betrokken geweest.
Alhoewel het bestaande convenant tot en met 2013 geldig was, heeft de gemeente Bussum eerst
aangekeken wat de consequenties zijn van de nieuwe wetgeving. Met ingang van 1 januari jl. is
immers de minimum leeftijd voor alcoholische drank verhoogd tot 18 jaar.
Gemeente en politie hebben geconstateerd dat het in en rond de horecagelegenheden erg rustig is.
De horeca is zich bewust van de hoge boetes die ze krijgen als jongeren onder
de 18 jaar in hun zaak alcohol gebruiken.
Daarbij komt ook dat jongeren thuis gelegenheid krijgen voor alcoholconsumptie
of dat jongeren op hangplekken verblijven.
Géén druppel onder de 18 jaar !
Deze alternatieve manier van drankgebruik thuis of op
hangplekken is een averechts effect van de nieuwe
wet. Gemeente en politie willen een proefperiode van 6
maanden invoeren, waarmee jongeren onder strikte
voorwaarden toch in de horeca terecht kunnen om hun
vrienden te treffen, zonder dat ze alcohol zullen nuttigen.
Ook willen gemeente en politie jongeren en hun ouders via
voorlichting campagnes voorlichten over de schadelijke
effecten van alcoholgebruik onder de 18 jaar.
Wij zijn nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen, die in
het nieuwe verenigingsjaar een vervolg zullen krijgen.
Centrumplan
De winkelleegstand in het centrum is nog steeds zorgelijk, waardoor het laatste woord over het
centrumplan en de nieuwbouw Scapino - Nieuwe Brink zeker nog niet is gezegd.
Wij hebben als BPV Centrum Bussum vanwege de grote winkelleegstand bezwaar gemaakt tegen
het extra winkeloppervlak in het ontwerpplan en het ontwerpplan Scapino/Nieuwe Brink.
Wel steunen wij het initiatief tot meer woningen voor verschillende doelgroepen op deze
locatie, mits voldaan wordt aan voldoende parkeergelegenheid en een schaal Bussum waardig
wordt gehanteerd. (Maximaal 4 bouwlagen.)

Het grauwe beton van de Nieuwe Brink is nu gelukkig fris geschilderd
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Naar gebleken is, werd de planontwikkeling van het centrumplan van de gemeente een ware
“soap”.
Wethouder Barneveld wilde de plannen vol gas voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
goedgekeurd hebben. Het leidde tot veel protest van de vele belanghebbenden en betrokkenen.
D66 diende zelfs een motie van wantrouwen tegen de wethouder in, maar werd daarop door de
andere politieke partijen zwaar bekritiseerd.
De soap was compleet toen bleek dat de ontwikkelende partijen nog geen overeenkomst met de
gemeente bleken te hebben ondertekend of daartoe bereid waren.
De plannen zijn daardoor voorlopig van de baan.
Gelukkig constateren we de laatste tijd weer aan afname van de winkelleegstand door nieuwe
winkels en eethuizen.

De SNS bank werd Xenos, dat
werkte
averechts
op
de
winkelleegstand en zorgde
voor excessen met gestalde
fietsen.

Parkeerbeleid
In september jl. vergaderde de raadscommissie Ruimte voor de tweede keer over nieuw
parkeerbeleid.
Het nieuwe beleid van de gemeente ging uit van forse verhogingen van de tarieven
Het tarief voor centrumbewoners stijgt met 23% tot € 125,- per jaar.
Het tarief voor bewoners in de schilgebieden gaat met 119% naar € 31,25 per jaar.
Het bezoekersboekje voor parkeren van bezoekers in de schil stijgt voor het 1 e en 2e boekje naar
€ 15,- en € 25,- voor het 3e boekje.
Het tarief voor bewonersabonnementen in parkeergarages gaat met 23% naar €250,- per jaar.
Wij hebben tegen deze exorbitante tariefsverhogingen geageerd.
Het belang van balans tussen opbrengsten en kosten konden wij onderschrijven, maar een
tarievenstructuur in 2013 die van € 252.191,- in 2014 moest stijgen tot € 416.632,- (dus 65%)
vonden wij absurd.
Er klonk opnieuw veel protest van de aanwezigen over de verhogingen van de parkeertarieven.
Er werd door bewoners gepleit voor een betere benutting van de dure parkeergarages waar vaak
parkeerplaatsen leeg zijn.
Door onze BPV is aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek rond Xenos, omdat er
parkeerexcessen zijn vanwege het inladen door klanten.
Onze BPV en andere belanghebbende hebben in hun pleidooi aangegeven dat economische
motieven niet leidend mogen zijn voor het parkeerbeleid. Er is gevraagd om vooral te denken aan
de belangen van de bewoners. Dat laatste gold met name voor de bewoners van de Visserstraat en
omgeving, waar de bewoners de grootste moeite hebben een plekje voor hun auto te vinden.
Helaas is ondanks de inspraakavonden, noch op de inspraak in de commissie ruimte gehoor
gegeven aan onze kritiekpunten en van die van de vele betrokken bewoners.
Het nieuwe parkeerbeleid is ongewijzigd door de gemeenteraad aangenomen …………………
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SAMENWERKING MET DE B.O.V. en K.V.O.
Het is vanwege de vele raakvlakken op het gebied van veiligheid van belang dat er goede
contacten zijn tussen onze BPV en de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV), en het
Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
De samenwerking met de BOV en het KVO heeft geresulteerd in gezamenlijke wijkschouwen.
EVENEMENTEN IN HET CENTRUM
In het afgelopen najaar waren er weer de nodige evenementen in het centrum.
Koningsdag, Bussums Cultureel, Koopjesdagen, Kermis, Bussum op IJs, etc. het kan niet op.
Vanaf 6 december jl. was er weer het jaarlijkse Bussum op IJs waar weer veel schaatsplezier viel te
beleven.
Ook de Kermis zorgde van 28 t/m 31 maart jl. voor het nodige “leven” op het Raadhuisplein.
Bussum Cultureel en Koopjesdagen
Op 1 september jl. was er Koopjesdag 2013 met meer bezoekers dan ooit. Het Shantykoor ’t
Ruime Sop zong weer het hoogste lied.
Bussum Cultureel leidde op 7 september jl. weer tot veel activiteiten op het Wilhelminaplantsoen
en op de 8e in de Kapelstraat met de langste Eettafel.
De Koopjesdag op 29 maart jl. zorgde opnieuw voor veel gezelligheid voor het winkelend publiek.
Mede door het heerlijke lentezonnetje zal het ook voor de kraamhouders een succes geweest zijn.
Ook dit evenement bofte met het mooie lenteweer.
Jaarwisseling
De jaarwisseling is weer met het nodige vuurwerk achter de rug. Volgens de brandweer en de
politie was het de rustigste jaarwisseling in jaren. Ook was er gelukkig minder schade aan
afvalbakken, verkeersborden, etc.
Koningsdag
Burgemeester Heijman zorgde op Koningsdag voor een nouveauté door naar de festiviteiten op de
speelweide aan de Burgemeester ’s Jacoblaan toe te gaan.
Het mooie weer zorgde voor een echte feestdag, zodat veel mensen hebben genoten.
Helaas zorgde de mishandeling van een automobilist op de hoek van de Oud Bussummerweg en de
Landstraat door drie mannen uit Bussum en Hilversum voor een wanklank.
Gelukkig zijn de daders snel door de politie opgepakt.
Ongetwijfeld zal drankgebruik een rol gespeeld hebben.
WIJKSCHOUWEN
Met wijkbeheer, wijkagent,
Bussumse Ondernemers Vereniging
(BOV), Kwaliteitskeurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) hebben we
diverse wijkschouwen gelopen.
De chaos bij Xenos met fietsen en
auto’s was aanleiding voor nog meer
wangedrag bij andere winkels en bij
het nieuwe fitnesscentrum op de
Landstraat.
De situatie bij Xenos wekte n.l. de
indruk dat er toch niet geverbaliseerd werd.

Overlast van fietsen en laden en lossen.
BPV Jaarverslag 2013-2014 230814 definitief.docx

5 van 6

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum

Er zijn ondertussen een aantal extra fietsenrekken tegenover Xenos in de Havenstraat bij
geplaatst.
Wij hebben de gemeente tevens gevraagd de vele weesfietsen in de fietsenrekken op de hoeken
van de Havenstraat en de Landstraat te verwijderen. Dat is ondertussen ook gebeurd.
De gemeente gaf ook aan, dat er meer fietseilanden zullen worden gemaakt, omdat het stallen van
fietsen en bakfietsen op veel plaatsen leidt tot blokkades en hinder.
Ook bleek dat de gemeente gelukkig verder afziet van het uitrollen van de “rode loper” in het
centrum. Menigeen struikelde over de loper, of kreeg de kinderwagen nauwelijks vooruit geduwd.
Wij hebben ook onze zorgen geuit over de in uitvoering genomen werkzaamheden voor de
glasvezelkabel. De gemeente heeft aangegeven dat er namens hen voor de controle op de
uitvoering van de glasvezelbekabeling een speciale toezichthouder is aangewezen.
De door ons aangegeven toename is van overlast van hangjongeren op het Veerplein en
Julianaplein is adequaat aangepakt.
JAARPLAN
Het bestuur van Buurtpreventievereniging Centrum Bussum blijft per drie maanden overleg
houden. Twee keer per jaar schuiven de wijkagent, een vertegenwoordiger vanuit het
gemeentehuis en van 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 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 2014
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