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Aan: Raadsleden van de Gemeente Gooise Meren. 

 

        Bussum, 13 december 2021 

 

Geachte Raadsleden 

Op de valreep van 2021 met de gemeenteraadsverkiezingen van komende maart in 

het vizier, willen wij u iets meegeven. 

In maart 1996 tekende wethouder economie van Bussum, Hans Zonneveld, in het 

blad Zakelijk van de BOR1 over de Centrumvisie Bussum onder andere het volgende 

op “Als de plannen van de gemeente voor de sobere versie2 doorgaan, dan zal dat 

onder andere bestaan uit de volgende aanpak. Een parkeerroute met “leeg/vol”-

signalering moet de bezoeker de weg wijzen naar de verschillende 

parkeergelegenheden. De Nassaulaan/Nassaustraat en Nieuwe Brink worden 

opnieuw bestraat en het straatmeubilair wordt vernieuwd. Het Julianaplein krijgt een 

facelift en de getrapte trottoirs in de Veerstraat zullen glooiend worden aangelegd. 

Bovendien zullen fietsenstallingen gecreëerd worden.” 

Wat denkt ú als u dit leest, bijna 26 later? 

Ik zal u zeggen wat wij als bestuur van de OVGM dachten en denken. “Er is 

helemaal niets gebeurd de afgelopen 26 jaar, wij hebben het hier nog steeds over.” 

Vier jaar geleden riepen wij in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen partijen 

en daarna de coalitie op geen nieuwe plannen te maken, maar de liggende – 

doorgaans goede – plannen nu eens te gaan uitvoeren. Iedereen knikte en zei 

instemmend “ja”. Wij waren het volmondig met elkaar eens.  

Wat is er gebeurd? 

Ook nu moeten wij helaas constateren: helemaal niets. 

Maar, zult u zeggen, de Vlietlaan in Bussum wordt toch aangepakt?  

Daarover hoeft niemand zich op de borst te kloppen naar onze mening. Na ruim 8 

jaar duwen en trekken aan dit onderwerp vanuit de OVGM is gelukkig de riolering nu 

echt aan vervanging toe. Was dit niet aan de orde geweest dan zijn wij er stellig van 

overtuigd dat ook de Vlietlaan in Bussum volgend jaar niet gerenoveerd zou worden.  

Voor de OVGM en de ondernemers van Gooise Meren is een grens bereikt. 

Het niet tot actie komen is ook u, de Raad, aan te merken. U als gemeenteraad 

bent het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, u geeft aan wat er moet 

gebeuren en controleert het werk van burgemeester en wethouders.   

 
1 Bussumse Ondernemers Raad – de voorloper van de OVGM 
2 Van de Centrumvisie Bussum 
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Wij moeten constateren dat dit, vanuit het economisch en ondernemers perspectief 

niet gebeurd.  In onze opinie wordt in alle besluiten voornamelijk en hoofdzakelijk 

rekening gehouden met het inwoners belang. Het economisch belang is al jaren een 

zwaar ondergeschoven kindje. Terwijl juist een goed draaiende plaatselijke 

economie en een gunstig ondernemers klimaat, zorgen voor een vitale leef 

omgeving. Zonder ondernemers geen reuring, geen werkgelegenheid, geen divers 

winkelaanbod, geen goed voorzieningen niveau. En laten dat nu net de punten zijn 

waarom mensen wonen en leven in Gooise Meren zo waarderen. Echter als we door 

gaan op de wijze waarop nu al jaren politiek gehandeld wordt,  gaat het faliekant 

fout met het centrum van Bussum.  

Iedere vier jaar in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen, tuimelen u partijen 

over elkaar heen om aan de kiezers duidelijk te maken dat het anders moet, anders 

kan. Iedere partij weet het zeker: zij gaan het verschil maken. 

Wat leert ons de afgelopen 26 jaren, zeker de afgelopen 8 tot 10 jaar? Mooie 

plannen, verkiezingsbeloften, zeggen dat het anders kan en moet – het verandert 

uiteindelijk niets.  Want in basis verandert er namelijk niets! Van plannen en mooie 

woorden eten wij geen spreekwoordelijke boterham meer. Van plannen en mooie 

woorden wordt het Vonkgebouw in Bussum niet opgeknapt – om zomaar even een 

voorbeeld te noemen. 

Er moet dus wezenlijk iets totaal anders gedaan worden. Iets wat er met elkaar 

voorheen niet gedaan werd. Dus niet weer nieuwe wijkagenda’s en 

participatietrajecten opzetten, niet weer oeverloos discussiëren wie het beste plan 

heeft, niet weer het economisch belang “vergeten” dan wel ondergeschikt maken, 

niet weer allemaal een eigen succesje willen scoren, niet weer partijpolitiek. 

Ondernemend Gooise Meren heeft hier meer dan genoeg van. Het overgrote deel 

van de zaken die zijn gebeurd, georganiseerd of verandert in het centrum van 

Bussum is tot op heden door de ondernemers geïnitieerd en betaald. De gemeente 

is nu aan zet.  

Want, beste heren en dames van de Raad, als u blijft doen wat u altijd deed 

(bovenstaande), krijgt u wat u altijd kreeg (niets). 

 

De significante veranderingen tegemoet ziende, 

 

Met vriendelijke en ondernemende groet, 

namens ondernemend Gooise Meren, 

 

Brigitta M.C.Boonacker 

Voorzitter 

 


