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Uit de Historie van Bussum en omgeving

Uit de Bussumse Historie 17 feb 2016

Wie denkt dat de parkeerpro-
blemen in Bussum van recente 
datum zijn, heeft het mis. Al 
veel eerder waren er problemen. 

Zo gaf een werkgroep in mei 1969 
een brochure uit onder het motto 
‘Bussum parkeerstad van ’t Gooi’. 
‘Vijf voor twaalf voor de Bussum-
se ondernemers’ luidt de titel. In 
deze brochure van 24 pagina’s 
met 26 foto’s wordt het probleem 
verwoord en de oplossing aan-
gedragen. Het probleem is dat er 
steeds meer auto’s zijn en dat de 
55.000 inwoners van Gooi-Noord 
met de auto in Bussum willen 
komen winkelen. Ja, het publiek 
moet naar Bussum komen, vol-
gens de ondernemers. 

Want winkels, die zijn er zo veel 
in Bussum. In 1969 zijn er 45 win-
kels voor aardappelen, groente 
en fruit, 47 banket- en bakkers-
zaken, 34 bloemenwinkels, 56 
winkels voor kruidenierswaren, 
38 slagers, 20 drogisterijen en nog 
meer dan 200 andere zaken. Maar 
sluiting van winkels dreigt. Acht 
foto’s illustreren dat. Zorg voor 
een omslag!

De werkgroep doet zestien sug-
gesties om Bussum voor auto’s 
aantrekkelijk te maken. Daaron-
der is het advies om geen straten 
voor auto’s af te sluiten. En: Maak 
van het laaggelegen weiland langs 
de dr. Fred. van Eedenweg een par-
keerterrein; evenzo van het enor-

me tuin van Mariënburg. Verder: 
Het terrein tussen het gemeente-
huis en de Brediusdam ligt braak. 
Maak er parkeerterrein van. “Deel 
het Hema-terrein veel efficiënter 
in voor parkeren”, roepen ze. En 
tenslotte: “Plaats parkeermeters!”.

Klaas Oosterom
Bron: de genoemde brochure waar ook 
de foto’s en onderschriften uit komen.

Het is vijf voor twaalf!

Het laaggelegen weiland bij de Huizerweg en de dr. Fred. van Eedenweg zou, wanneer 
het gedeeltelijk als parkeerterrein wordt ingericht, een groot aantal auto’s kunnen her-
bergen voor kopers uit de richting Gooise Boer komend.  

Het evenwijdig aan de rijbaan parkeren in parkeerhavens betekent, dat niet het maximale gebruik van de beschikbare ruimte wordt 
gemaakt. Iets bredere parkeerhavens zouden schuin insteken mogelijk maken.

Slagerij Verkleij, Laarderweg in 1969: leeg; al geruime tijd te koop aangeboden.


