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Actie door
1

Opening
Nadat alle aanwezigen op de presentielijst hebben ingetekend, opent Fred Zunneberg,
voorzitter BPV, de vergadering en geeft het verloop van deze bijeenkomst aan. Hij heet
de gastsprekers de heer Van Weel (regionaal platform criminaliteitsbestrijding) en de
heer E. Engbers (teamleider buitengewone opsporingsambtenaren) welkom.
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Inleiding voorzitter
De heer Zunneberg geeft in het kort enkele thema’s aan waarbij de BPV in het afgelopen
jaar betrokken is geweest. Het horecaconvenant werd afgelopen jaar ondertekend door
de horecaondernemers, de gemeente en de BPV. In dit convenant staan voorwaarden
waaraan de horecaondernemers moeten voldoen met als doel de horecaoverlast
beheersbaar te houden en tot het minimum te beperken. Het convenant is ondertussen
in werking getreden en geconstateerd is dat de laatste tijd minder horecaoverlast wordt
waargenomen. De BPV wordt al meer en meer betrokken bij nieuwbouwplannen in het
centrum zoals de herinrichting van het hotel De Rozenboom, waarbij in het bouwplan
een appartementencomplex was verwerkt. Zowel de omwonenden als de BPV hebben
bezwaar gemaakt tegen de hoogte en de stijl van het complex. Tevens werd geageerd
tegen de verkeersoverlast die zal ontstaan en het ontbreken van parkeervoorzieningen.
Ook blijft de verkeersoverlast op de Brinklaan een punt van zorg. Voor de overige
activiteiten verwijst de heer Zunneberg naar het jaarverslag 2009-2010, die als bijlage bij
deze agenda is verstrekt.
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Akkoord gaan met
a.
-

Verslag ledenvergadering 26 oktober 2009
Opmerkingen n.a.v. verslag:
Pag.1: verslag ledenvergadering 26 oktober 2010, wijzigen in verslag
ledenvergadering 26 oktober 2008.
- Pag.3: Vragenronde. Opgemerkt wordt dat de intimidatie die ’s nachts
plaatsvindt en door de politie wordt bekeurd wat meer in de publiciteit gebracht
moet worden.
- Het parkeren en laden/lossen bij Mc. Donalds verloopt nog steeds niet goed.
Eén van de bewoners heeft zijn bekeuring via de Hoge Raad te Leeuwarden
uitgespeeld.
- Bezorgdheid wordt uitgesproken over de vele woninginbraken. De
meldingsprocedure is matig.
Het verslag wordt vervolgens goedgekeurd.

b.
-

Jaarrekening 2009-2010
De heer J. Roskam geeft een toelichting op het financiële verslag. Gevraagd
wordt wat gedaan wordt met het bedrag dat is opgebouwd. Dit bedrag blijft in
reserve voor eventuele bezwaarprocedures. Het Bestuur is voornemens een
promotieronde te maken volgend jaar om leden te werven en wat meer
publiciteit te verwerven d.m.v. de Bussumse krant. De kascontrole heeft
plaatsgevonden door de heer Standaar en heeft het Bestuur decharge
verleend. De jaarrekening wordt goedgekeurd.

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en veilige
woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum.
1/2

c.
-

Contributie 2011-2012
Het lidmaatschapstarief wordt gecontinueerd.

d.
-

Jaarverslag 2009-2010
Geen opmerkingen

e.
-

(Her)benoeming Bestuursleden
Els Trentelman treedt af, maar stelt zich herkiesbaar. De vereniging gaat
akkoord met herbenoeming.

f.
-

Kascommissie
De samenstelling van de kascontrole-commissie wordt gewijzigd in de BPVleden J. Standaar en T. Hanou.

SPREKERS EN VRAGENRONDE
4

Inleiding voorzitter
Fred Zunneberg introduceert de heren M. van Weel en de heer E. Engbers.
De heer Van Weel is lid van het regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding. Hij is jaren
werkzaam geweest bij de Politie en heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op
Wonen en veiligheid in de woongebieden. De heer Engbers is teamleider van de
buitengewone opsporingsambtenaren, die de gemeente Bussum inzet binnen de
woongebieden van Bussum.
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De heer Van Weel geeft een impressie van zijn werkzaamheden binnen de werkgroep
Veilig Wonen in Bussum. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van Brandweer,
en Politie die streven naar het verkrijgen van het keurmerk Veilig Wonen in Bussum.
Samen met de Bussumse ondernemersvereniging worden schouwen gehouden. Dat
gebeurt zowel overdag als ’s avonds, waarbij de werkgroep kijkt naar de opstelling van
bijv. fietsparkeerplaatsen, de looproutes van het winkelend publiek, de opstelling van de
afvalcontainers, het groenonderhoud langs de weg, de graffiti en bevuiling van straat en
gebouwen, de reclameborden, etc. etc. De Werkgroep adviseert de gemeente hierover
en geeft aanbevelingen op welke wijze de inrichting en opstelling in de straten van een
aantal zakelijke objecten het beste tot zijn recht komt en verbeterd kan worden..
Ook gebruikt de werkgroep daarvoor enquêtes om de mening van burgers te peilen.
De heer Engbers geeft een uiteenzetting van de inzet van de buitenwoon
opsporingsambtenaren. Zij lopen of fietsen in Bussum en reguleren zoveel mogelijk het
openbaar verkeer in centrum en omgeving. Daarbij moet gedacht worden aan
handhaving van parkeerbeleid, begeleiding van schoolkinderen, overlast van
hondenpoep, horecabegeleiding en hangplekken bewaken en beheersbaar houden.
Deze opsporingsambtenaren krijgen binnenkort ook de bevoegdheid om te bekeuren.
Beide sprekers gaan uitgebreid in op de door de leden gestelde vragen.
Tot slot wordt een ieder bedankt en ontvangen zij een cadeaubon voor hun welwillende
bijdrage aan deze vergadering.

Vragenronde
De heer Van Welsen vraagt aandacht voor het levensgevaarlijke punt landstraat, Nwe.
Raadhuisstraat, Genestetlaan. Vooral voor de fietsers is dat een gevaarlijk punt.
De heer Hanou is van mening dat ook de Nassaulaan en de Veerstraat behoren binnen
het centrumgebied en daarom tot de Buurtpreventievereniging. De heer Zunneberg
antwoord hierop dat in het verleden deze straten meegenomen werden binnen de
buurtcommissie, echter de reactie van die kant was meestal vrijwel nihil. Wel is de BPV
wat soepeler met de begrenzing van de wijk. Als er een bewoner is die lid wil worden
van de BPV zal en dicht bij de begrenzing woont dan kan dat.
Sluiting
Om 21.30 sluit de voorzitter en dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage.
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