DE GEMEENTEPAGINA
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM

I

POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM

I

TEL .: (035) 692 88 88

I

INFO @ BUSSUM . NL

I

De gemeente zal volgende
week per bus afreizen om de
behandeling in Den Haag op

de voet te volgen. Bent u geinteresseerd in de toekomst
van uw woonplaats en wilt u de
gemeente moreel steunen? Ga
dan met ons mee!
Bussumers zijn van harte welkom om kostenloos met ons af
te reizen naar Den Haag. Stap
met ons mee in de bus en steun
het Bussumse standpunt.
Wie mee wil naar Den Haag
kan zich opgeven via het speciale mailadres fusie@bussum.
nl. Geef daarbij aan wat uw beschikbaarheid is. Wanneer het
wetsvoorstel precies wordt behandeld is nu nog niet bekend.
Vanwege beperkte capaciteit
op de publieke tribune en uitge-

nuari verhoogd van 44 naar 55
euro.
Hebt u nog vragen dan kunt
u contact opnemen met mw
D. Croon, telefoonnummer. 035692 88 33 of d.croon@bussum.nl

Let op! Wanneer de behandeling wordt uitgesteld, laten we
u dat zp spoedig mogelijk weten. Dan maken we graag met
u een nieuwe afspraak voor de
busreis naar Den Haag.
Bent u begaan met de toekomst van Bussum? Mail
naar fusie@bussum.nl en ga
met ons mee !

(aanwezig ma t/m do)
Naheffingsaanslagen
De naheffingsaanslagen (parkeerbon betaald parkeren) wordt
van € 44 verhoogd naar € 55.

“Wij scheppen op!”Omdat we hebben gewonnen.

Het hanteren van één parkeertarief is wel zo overzichtelijk en
gemakkelijk. Bovendien kan nu
met één geldig kaartje ook geparkeerd worden op een andere
betaalde plek. Je kan je geldige
kaartje dus feitelijk ‘meenemen’
en hoeft in een ander gebied
geen nieuw kaartje te trekken.
Dat is wel zo handig.
Voor Bussumse parkeergarages
telt deze nieuwe regeling niet. In
garages betaal je achteraf.
Wie niet betaalt of langer staat
dan waarvoor hij betaald heeft,
riskeert een boete. Deze aanheffingsaanslag is vanaf 1 ja-
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Eerste bijeenkomst
gebiedsvisie op 18 januari

breide veiligheidsmaatregelen
in het gebouw van de Tweede
Kamer is het zaak vroegtijdig
aanwezig te zijn. U krijgt via
mail bericht wanneer en hoe
laat de bussen vanaf het gemeentehuis naar Den Haag
vertrekken. Daarna horen we
weer graag van u of u meegaat.

Betaald parkeren nu met één kaartje
Per 1 januari 2012 zijn de parkeertarieven in Bussum gewijzigd. In heel Bussum geldt
op straat hetzelfde tarief van
één euro per uur. Het betaald
parkeren gaat een uur eerder
in: om negen uur ´s ochtends
in plaats van om tien uur. Net
als voorheen moet tot 18.00
uur betaald worden.
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Steun Bussum in de Tweede Kamer!
Ga mee in de bus en volg het fusiedebat
Het uur U nadert voor de mogelijke herindeling in de regio
Gooi en Vechtstreek. Volgens
de meest recente berichten
vergadert de Tweede Kamer
volgende week op 24, 25 en
26 januari over het wetsvoorstel tot samenvoeging van
Bussum, Naarden, Muiden
en Weesp. Zoals bekend pleit
Bussum voor een fusie alleen
met buurgemeente Naarden.
Dat standpunt wordt gedragen door de 96 procent van
de Bussumse bevolking en
(unaniem) door de gemeenteraad.

18 JANUARI 2012

Een opgetogen Merlijn van Sambeek (4) en Iolana van den Beld
(7) met wethouder van Ramshorst en hun winnende tekeningen in
het kader van de hondenpoepcampagne Mijn baasje schept op! Zij
kregen als prijs kaartjes voor de voorstelling Poep! (beschikbaar
gesteld door Spant!) en het spel Takkie Kakkie. De tekeningen zijn
tot 27 januari 2012 te bewonderen in de Openbare Bibliotheek in
Bussum te bewonderen. FOTO BOB AWICK, GEMEENTE BUSSUM.

De eerste van drie participatierondes voor de gebiedsvisie voor het centrum vindt
plaats op woensdag 18 januari aanstaande van 20.00 tot
22.00 uur in het gemeentehuis van Bussum. Een ieder
is van harte welkom! Deze
avond wordt gevolgd door
tenminste twee andere bijeekomsten.
Doel van de participatiebijeenkomsten
Het doel van de participatiebijeenkomsten is het zoveel
mogelijk vergroten van het
draagvak voor de uiteindelijk
door de gemeenteraad vast
te stellen visie voor het centrum van Bussum waarin een
koers wordt uitgezet voor een
langere periode. De concept
gebiedsvisie wordt naar aanleiding van de drie bijeenkomsten
daar waar nodig is herschreven
en aangevuld. Alle burgers die
zich betrokken voelen bij het
centrum van Bussum in hun
hoedanigheid van bewoner,
ondernemer, winkelend publiek
of vertegenwoordiger van belangenverenigingen
kunnen
aanwezig zijn bij de participatie
bijeenkomsten.
Economische situatie
Er worden drie extra bijeenkomsten georganiseerd. De
eerste bijeenkomst heeft vooral
een analyserend karakter van
de huidige en toekomstige economische situatie in het algemeen en in het bijzonder voor
Bussum. De overige twee bijeenkomsten gaan over de visie
op het centrum van Bussum,
wat zijn de kernkwaliteiten van
Bussum en hoe kunnen we
deze behouden en versterken
voor de toekomst. Voor de overige participatiebijeenkomsten
is iedereen weer van harte welkom. Bussumers, die eerder

hebben gereageerd op de gebiedsvisie krijgen een separate
uitnodiging.
Wat kunt u verwachten op
woensdag 18 januari 2012?
De avond wordt ingeleid door
wethouder
Barneveld.
De
avond heeft het karakter van
een paneldiscussie. In het panel zitten een aantal experts:
• Aart Jan van Duren - Bureau
Stedelijke Vernieuwing
• Cor Molenaar - Internetwinkelen en e-commerce
• Gert Meekel – Rabobank
Bussum
• Fred Eijsink – Kamer van
Koophandel
• Anton Niessen – Bussumse
Ondernemers Vereniging
Door middel van vragen zal
gespreksleider Letty Reijmerink, de diverse meningen van
de experts peilen en hun meningen met elkaar in verband
brengen. Verder wordt er met
de zaal gediscussieerd over
de algemene economische situatie op het gebied van retail
en de situatie in Bussum in het
bijzonder.
Resultaat participatiebijeenkomsten
Na de bijeenkomsten worden alle conclusies verwerkt
in een inspraaknota. De concept gebiedsvisie wordt naar
aanleiding van alle conclusies
aangevuld en aangepast. De
verwerking wordt gedaan door
de afdeling Ruimte. Daarnaast
wordt een flyer opgesteld waarin de visie op een krachtige manier wordt samengevat. In de
raadscommissie van mei 2012
wordt het nieuwe raadsvoorstel voor de gebiedsvisie van
het centrum behandeld. Hierna
kan de gebiedsvisie door de
raad worden vastgesteld.
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Bewuste en Betrokken Bussumers
“Wat doe of laat jij in 2012 om
Bussum (nog) mooier, schoner, gezelliger te maken?”
Deze vraag kregen zo’n honderd ondernemende inwoners
van Bussum voorgelegd. De
respons was ongekend hoog:
bijna de helft liet met een voornemen van zich horen of wilde
wel op de foto om zo te laten
zien dat ze met plezier bijdragen aan een beter Bussum.
Opvallend is het enthousiasme dat mensen voelen om dit
samen te doen. Een grove selectie van de reacties, door Ilse
Vlaming.

kaar leren en meer begrip voor
elkaar krijgen. Dit maakt onze
samenleving elke dag weer een
beetje prettiger.” Want als mensen zich veilig, gezien en nuttig
voelen, wordt het vanzelf schoner en gezelliger in Bussum,
weet Kees van Kaam uit ervaring. Van Kaam is medeauteur
van het boek ‘Duurzaam Denken
Doen’ en vroeg daarvoor aan
mensen wanneer ze zich in de
maatschappij het prettigst voelen. “Nabuurschap zorgt voor een
samenleving waar we op elkaar
letten, maar ons niet met elkaar
bemoeien. Samen maken we het
mooier, schoner en vooral gezelliger. Daar hebben we natuurlijk
helemaal geen Douwe Egberts
Nationale Burendag voor nodig.
Met je buren koffie drinken kan
elke dag.”
Fotografe Marianne Ulrich is zo
iemand die gelijk de daad bij het
woord voegt. “Ik heb me voorgenomen om vaker zelf iets op te
rapen wat niet op straat of in de

perken hoort, maar ook om de
veroorzakers ervan er op aan te
spreken, met humor. Met geregeld krankzinnige reacties, van
echt niet leuk tot geweldig. Zo
sprak ik onlangs twee jongens
aan omdat ze iets op de grond
gooiden. Ze stopten, keerden
om, kwamen terug en …. raapten
hun weggegooide snoeppapier
alsnog op! Het zou toch geweldig
zijn als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de eigen leefomgeving. De tienduizenden euro’s
die dit onze gemeente bespaart!”
Uitnodiging: ontmoet elkaar
vrijdagavond 27 januari in Theater Bussum (Lange Heul 149)
bij een terugspeelvoorstelling
van Theater Draad. Terugspeeltheater is een vorm van improvisatietheater waarbij gebruik
wordt gemaakt van de verhalen uit het publiek. Doel is om
mensen op luchtige wijze met
elkaar te verbinden en veel positieve energie op te wekken.

Bruggen bouwen tussen mensen
met soms totaal verschillende
achtergronden, dat is de rode
draad in veel goede voornemens.
Zo ook in die van Gigi Dingler,
Alma Wattimena en Tjitske Muller
(Theater Draad). In 2012 hopen
zij nog meer Bussumers kennis
te laten maken met Bussum in
Dialoog. “In een dialoog gaat het
om werkelijk luisteren naar
wat de ander bezig houdt,
om spreken vanuit je hart.
Onze ervaring is dat die uitwisseling inspireert en verbindt. Van die energie die
dat oplevert worden we zelf
heel blij maar we zijn er ook
van overtuigd dat de dialoog
bijdraagt aan onderling begrip en respect.”
Ondernemer Jochum Jarigsma roept Bussumers
net als bovenstaande initiatiefnemers op activiteiten
te organiseren die bijdragen
aan een lokale samenle- 1e rij: Jan Meijering met Max en Koen, Corneel Lambregts met Siebrand en Ciska, Helena Boshof
ving waar mensen van ver- met Aletta, Kees Flink. 2e rij: Simon Vierstra met Jan-Meinte, Annelieke Mak, Evelien Stricker, Gerard
schillende achtergronden Boekhoff, Jacqueline van Rossum, Marianne Ulrich, Tjitske Muller, Alma Wattimena, Ilse Vlaming.
samenwerken.
“Samen- 3e rij: Petra Olgers met Kiki, Carola Pelder, Kees van Kaam, Pieter Hoekstra, Nico Dik. 4e rij: Susan
werken betekent van el- Hakvoort, Jeroen Mulder, Lars Ros, Dick Kluyver, Ellen Groten en Juliette Kouters. (FOTO: BOB AWICK)

Hier kunt u 7 dagen per week,
24 uur per dag terecht en ook
zelf veel zaken digitaal afdoen.
Zo krijgt u het taxatieverslag van

uw woz-waarde eenvoudig op
uw scherm en kunt u de betaling van de aanslag via automatische incasso regelen.
Eenvoudig gebruik maken van
deze mogelijkheden met DigiD.
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan
verifiëren. U kunt zelf uw DigiD
aanvragen op www.digid.nl. Met
uw DigiD kunt u bij steeds meer

Conceptlijst waardevolle bomen
De gemeente heeft de regels
voor het kappen van bomen
vereenvoudigd. Voor de gebieden buiten de beschermde
dorpsgezichten Het Spiegel
en Brediuskwartier is voor
het kappen van bomen alleen
een
omgevingsvergunning
vereist als deze als waardevol
zijn aangewezen. Ook voor
het kappen van gemeentelijke
bomen is een omgevingsvergunning nodig.
Bomen die niet op de lijst waardevolle
particuliere
bomen
staan, mogen in de regel zonder omgevingsvergunning worden gekapt. In sommige gevallen gelden er op basis van een
bestemmingsplan extra regels
over het kappen van bomen of
het verwijderen van groen. Voordat u bomen of groen gaat verwijderen is het daarom van belang om eerst te informeren bij
de gemeente.
Voornemen aanwijzing waardevolle boom/bomen
Er heeft een inventarisatie van
waardevolle particuliere bomen
plaatsgevonden. De bomen zijn
beoordeeld op diverse criteria:
boomsoort; stamdiameter; levensverwachting;
groeivorm;
ruimtelijke betekenis; bijzondere
(cultuurhistorische) betekenis.
Per criterium zijn er aan de bomen punten toegekend. Een
boom dient 40 punten en hoger
te hebben om als waardevol
aangewezen te kunnen worden.
Op basis van deze inventarisatie
heeft de gemeente het voornemen om 300 particuliere bomen
en de groenstructuur van de villatuinen aan de Franse Kamp-

weg en de Nieuwe ’s Gravelandseweg als waardevol aan te
wijzen. Deze lijst kunt u bekijken
op de gemeentelijke website
http://www.bussum.nl/plannenen-projecten/visie-en-beleid/deregulering-bomenverordening/.
Zienswijze
Op het voornemen tot plaatsing
van een boom op de conceptlijst van waardevolle particuliere
bomen bestaat de mogelijkheid
een reactie (formeel gaat het
om de term ‘zienswijze’) in te
dienen.
Van 19 januari tot en met 2 februari 2012 kan er onder de
vermelding “Zienswijze deregulering
Bomenverordening”
schriftelijk en digitaal gereageerd worden op de plaatsing
van bomen op de conceptlijst
waardevolle particuliere bomen.
De zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders
via postbus 6000, 1400 HA Bussum of via info@bussum.nl.
Na afhandeling van reacties
stelt het college van burgemeester en wethouders de
definitieve bomenlijst vast. De
Bomenverordening 2012 treedt
8 dagen na publicatie van de
definitieve bomenlijst vast. Tot
die tijd beoordeelt de gemeente
kapaanvragen op basis van de
Bomenverordening 2010.
Voor vragen of meer informatie
kunt u mailen naar p.rusman@
bussum.nl. of kijken op de
website http://www.bussum.nl/
plannen-en-projecten/visie-enbeleid/deregulering-bomenverordening/.

BEKENDMAKINGEN

Regel uw belastingzaken digitaal
Steeds meer zaken digitaal
afdoen; ook belasting zaken
bij de gemeente! Eind januari
valt de aanslag gemeentelijke
belastingen in de bus. Vanaf
dat moment staat er veel informatie op de gemeentelijke
website: www.bussum.nl
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Gemeente Bussum Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon: (035) 692 88 88

overheidsinstellingen terecht. U
gebruikt het bijvoorbeeld ook
voor een aangifte bij de belastingdienst. Zorg ervoor dat u DigiD werkt! Meer infromatie vindt
u op www.digid.nl

Informatie:
Voor informatie kunt u op kantoordagen, telefonisch of door middel van een
baliebezoek contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving op
telefoonnummer 035 - 692 86 30.
Openingstijden:
Vrije inloop
08.30 – 12.30
Op afspraak
08.30 – 17.00

Vragen? stel ze digitaal: belastingen@bussum.nl, 7 dagen per
week; 24 uur per dag

Nieuwe Spiegelstraat 2
Prins Mauritslaan 13
Burg. s’Jacoblaan 59
De Ruijterlaan
Generaal de la Reijlaan 7
Godelindestraat 53

AANVRAGEN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
plaatsen slagboom ter afsluiting parkeerterrein.
kappen conifeer, voortuin.
kappen berk, voortuin.
kappen kastanje, zijtuin.
kappen berk, voortuin.
plaatsen dakkapel dakvlak zijgevel woning.

lees verder op pagina 8 >>
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Laarderweg 23

samenvoegen van 3 bestaande
winkelruimten tot 1 winkelruimte
(vorige aanvraag ingetrokken)

Inzage:
Stukken met betrekking tot de aanvragen omgevingsvergunning
en niet omgevingsplichtige vergunningen liggen ter inzage aan
de balie van de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
en overzichten van de geweigerde omgevingsvergunningen
kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bussum.nl.
De definitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand
aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons
aangepast worden.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUWEN/PLANOLOGISCHE TOESTEMMING/
MONUMENTEN/KAPPEN/SLOPEN/AANLEGGEN/
UITWEG.
Lange Heul 194
Weidehof 185
Kromme Englaan 31
Nieuwe
’s-Gravelandseweg 17
Herenstraat 17

verwijderen asbesthoudende
materialen woning.
09-01-12
verwijderen asbesthoudende
materialen woning.
16-01-12
kappen berk, voortuin.
13-01-12
slopen en heroprichten bijgebouw bij
de woning.
10-01-12
vervangen huidige aanbouw
achterzijde garage door nieuwe
aanbouw.
12-01-12

Bezwaar:
Indien u het als belanghebbende niet eens bent met een
verleende vergunning dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd

en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na
de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij
burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.
De werking van de verleende vergunning wordt door het
indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u
de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt
u bij de afdeling Voorlopige voorzieningen van de rechtbank
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam een verzoek
om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen
van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht
geheven. Let op de bekendmaking van de vergunning en de
bekendmaking in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag
plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.
Uitgebreide procedure
Ontwerp besluit omgevingsvergunningen:

ONTWERPBESLUITEN:
Ontwerp omgevingsvergunningen:
Sint Vitus College
Een school waar voortgezet onderwijs
wordt gegeven aan ca. 1250 leerlingen
waarbij tevens een binesklab aanwezig
is waar wordt gewerkt met genetisch
gemodificeerde organismen (GGO) op
het inperkingniveau ML-1.
van 18 januari 2012 tot en met
29 februari 2012
Zienswijze:
Het college overweegt medewerking te verlenen aan
bovenstaande ontwerpbesluiten. Deze
ontwerpbesluiten liggen vanaf heden gedurende een bepaalde
termijn ter inzage. Gedurende
deze termijn kunnen belanghebbende, bij voorkeur schriftelijk,
een zienswijze kenbaar

maken aan het college. Voor het kenbaar maken van een
mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de Afdeling Vergunningen & Handhaving
bereikbaar onder
telefoonnummer (035)6928630. Ingediende zienswijzen worden
meegewogen bij de verdere besluitvorming.

REGLEMENT VERKEERSREGELS
EN VERKEERSTEKENS
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met:
Lange Heul
het instellen van een stopverbod op de Lange
Heul, ter hoogte van de leveranciersingang van
het zorgcentrum Anthoniushof.

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING
BUSSUM 2012
De gemeenteraad van Bussum heeft op 15 december 2011
de Algemene Subsidieverordening Bussum 2012 vastgesteld.
De Algemene subsidieverordening gemeente Bussum 1999
(inclusief wijziging 14-2-2002), de subsidieverordening welzijn
gemeente Bussum 1999 en de bijzondere subsidievoorwaarden
voor de stichting ’t Spant, vastgesteld door de raad op 10 januari
2002, worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van
deze verordening.
De nieuwe verordening treedt in werking op de dag na
bekendmaking en ligt gedurende 12 weken (van 19 januari tot
en met 11 april 2012) ter inzage bij de centrale balie van het
gemeentehuis. De verordening is ook in te zien op www.bussum.
nl, onder Dossiers, Subsidies.

