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Historische Kring Bussum... Oud en Nieuw

In het winkelcentrum De Nieuwe Brink 
staat momenteel de herenkledingzaak 
van Raffl es Fashion te huur. Het leeg-
staande winkelpand staat tussen de 
nieuwbouw als een herinnering aan de 
vroegere winkelstraat naast het oude 
Bussumse gemeentehuis.
Het pand Raadhuisstraat 4 staat er nu 
zo’n honderd jaar en heeft vele stor-
men doorstaan, waaronder de radicale 

modernisering van het centrum in de 
zeventiger en tachtiger jaren van de 
vorige eeuw.

Als onopvallende linkerbuurman van 
een van de eerste Bussumse “snackbars” 
heeft het winkelhuis een eeuw Bus-
sumse geschiedenis meegemaakt. Zoals 
een defi lé langs het raadhuis na de 
bevrijding in 1945. En de sloop van de 

omringende panden voor de bouw van 
het winkelcentrum. Het pand stond aan 
de rand van de afgrond toen in 1983 de 
parkeergarage werd uitgegraven. 

In september van het vorige jaar 
besloot de Bussumse gemeenteraad 
geld beschikbaar te stellen voor de her-
ontwikkeling van het gebied. De inzich-
ten over de inrichting van winkelcentra 

zijn in de loop der jaren veranderd. 
Voor de historisch belangstellenden is 
de toekomst van het winkelhuis Nieuwe 
Brink 6-8 temidden van een mogelijke 
volgende storm natuurlijk opnieuw bui-
tengewoon interessant.
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Onder strakke leiding van de commis-
sievoorzitster kwam in Haarlem een 
enorme reeks sprekers aan de beurt. De 
eerste was een vertegenwoordiger uit de 
Hilversumse Meent. Die was vooral boos 
dat Bussum het in zijn hoofd gehaald 
had om in de Bussumse Fusiepeiling 
de mogelijkheid mee te nemen van een 
fusie van Bussum met Naarden èn de 
Hilversumse Meent. Vooral nadat zij zèlf 
hadden vastgesteld dat de Meentbewo-
ners in meerderheid geen zin hadden in 
aansluiting bij Bussum. Merkwaardig dat 
de Meentbewoners zich wel mogen uit-
spreken over aansluiting bij Bussum en 
vervolgens Bussum het recht ontnemen 
om zich uit te spreken over eventuele 
aanluiting van de Hilversumse Meent bij 
Bussum. Daarna kwam de burgemeester 
van Hilversum aan het woord. Die wilde 
ook de Hilversumse Meent niet kwijt, 
want daar woont een substantieel deel 
van de Hilversumse bevolking (volgens 
uw redacteur wel 5%) en verder wilde 
hij vooral de ‘bestuurlijke drukte’ ver-
minderen en meer doelmatigheid. “In 
het Gooi zijn véél te veel burgemeesters, 
wethouders en raadsleden.” Hij zei het 
niet, maar zijn droom van één Gooi-
stad speelde op de achtergrond zeker 
mee. En zo ging het nog twee uur door. 
Burgemeesters van Weesp, Muiden en 
Naarden kwamen aan het woord, net als 
die uit Laren en Huizen. Zij werden per 
gemeente afgewisseld met een raadslid 
uit Blaricum en Muiden en een actie-
voerder uit Weesp. Deze laatste bena-

drukte vooral dat in Weesp helemaal niet 
zo’n breed draagvlak voor de GV4 bestaat 
als wel lijkt. 
Behalve de GV4, de fusie van Bussum 
met Naarden èn Muiden èn Weesp, waren 
ook andere heikele punten uit de regio 
aan de orde. Blaricum en Laren, die 
samen met het Utrechtse Eemnes een 
bijzondere samenwerking zijn begon-
nen (de BEL-gemeenten), maar wel de 
tijd willen hebben om alles op orde te 
krijgen. En zich nu zorgen maken over 
het provinciaal plan om al over een klein 
aantal jaren Huizen aan de BEL vast te 
plakken. Of discussie waar de Bijvanck 
nu naar toe moet en het Huizerhoogt. En 
dan de grenscorrecties tussen Naarden 
en Huizen, met name in de Bestevaer en 
bij de Naarderstraat in Huizen. Voor de 
meeste Bussumers bijna onbetekenend.

Naarden
Vervolgens was Naarden aan de beurt. 
Voordat burgemeester Rehwinkel zijn 
pleidooi hield voor de GV4 en ook 
veel aandacht besteedde aan de grens 
met Huizen, spraken twee ‘burgers’ uit 
Naarden. Nu eens geen bestuurders of 
mensen van een belangengroepering en 
dat was voor de Statenleden èn ook voor 
de zeer goed gevulde publieke tribune, 
met meer dan 100 bezoekers, wel verras-
send,. Beide inwoners van Naarden spra-
ken zich sterk uit voor de fusie van hun 
Naarden met Bussum, maar zijn tégen 
verdere fusie met Muiden en Weesp. Ook 
hier werd het draagvlak voor de fusie 

met Muiden en Weesp als erg mager 
bestempeld. De grote fusie GV4 werd 
een gelegenheidsfusie genoemd, om de 
provincie van een probleem (Muiden en 
Weesp) af te helpen, maar waaraan geen 
visie ten grondslag ligt. De combinatie 
van Naarden met Bussum èn de Hilver-
sumse Meent werd door de tweede Naar-
der als een logisch geheel gezien. Maar 
de plannen van de provincie met het 
gebied zijn heel anders “en het meten 
met twee maten is tot kunst verheven” 
zo betoogde hij, “want andere voorkeu-
ren dan GV4 worden in Haarlem gene-
geerd”. Applaus uit de zaal was duidelijk 
Bussums voor deze Naarders. Net zoals 
applaus uitbleef voor de spreker van het 
Platform Verontruste Burgers Naarden, 
die nog steeds Naarden zelfstandig wil 
houden.

Boos
Toen kwam Bussum zelf aan de beurt. 
Het was niet de burgemeester die als 
eerste sprak, maar gewoon een inwoon-
ster. En zij was bezorgd en boos. Omdat 

“haar stem in de democratie wordt 
beschaamd. Wan Bussumers willen geen 
fusie GV4, maar gewoon herenigen met 
Naarden.” Vol lof sprak zij over Bussum 
dat als enige een grootschalige Fusiepei-
ling opzette. En waarbj de gemeenteraad 
vooraf al aangaf dat ze de uitslag zou 
volgen. Het resultaat is ongekend dui-
delijk: opkomst van bijna 50% en daar-
van meer dan 96% voor alléén fusie met 
Naarden. “Bussumers zijn betrokken bij 
hun gemeente en zulke cijfers krijgt u 
niet bij de verkiezingen voor Provin-
ciale Staten!” Dat leidde ook weer tot 
applaus, net als haar voorspelling dat 
“de bezorgde Bussummers met hun 
strijd voor alleen hereniging met Naar-
den doorgaan, ook bij de Minister en de 
Tweede Kamer”.

Daarna pas was Bussums burgemeester 
Milo Schoenmaker aan de beurt. Ook hij 
klaagde over het “GV4-denken” waardoor 
vrijer naar andere mogelijkheden bekij-
ken niet mogelijk was.
Burgemeester Schoenmaker hield de 
Commissieleden voor dat er door de 
manier waarop een en ander tot stand 
is gekomen nu een ‘halfbakken plan’ 
ligt. Hij adviseerde de Statencommissie 
niet nu een beslissing te nemen, maar 
de Gedeputeerde opdracht te geven een 
stap terug te laten doen en een goed 
gesprek over de inhoud aan te gaan. 
Bussum is volop bereid tot alle soorten 
van medewerking, ook in samenwerking 
met gemeenten in de regio die voor grote 
opgaven staan. “Maar de Gemeenteraad 
van Bussum vindt het plan dat er nu ligt 
niet alleen niet goed voor Bussum, het 
is ook niet goed voor de balans in de 
regio; het is tot stand gekomen zonder 
ook maar het begin van een toekomst-
analyse. Leidt dit plan niet door, maar 
kom tot een logischer en meer toekomst-

bestendige bestuurlijke indeling dan nu 
wordt voorgesteld.”

In de afronding van deze commissiever-
gadering kwamen alle Statenfracties aan 
het woord. 
Mevrouw Knook van de PvdA spande 
de kroon, door met wel héél veel woor-
den niets te zeggen waar iemand enig 
houvast aan had. Vergelijkbaar was het 
optreden van GroenLinks-statenlid Bin-
nema. Hij vond vooral dat hij nu zo’n 
moeilijke beslissing moest nemen omdat 
de gemeenten in het Gooi er zelf niet uit 
waren gekomen. En Bussum betichtte hij 
van gebrek aan solidariteit..
CDA-statenlid Bruins Slot wilde het ach-
terste van zijn tong niet laten zien, maar 
gaf wel aan goed geluisterd te hebben. 
Wat hij daar mee gaat doen is echter 
onduidelijk. Dat laatste geldt ook voor de 
D66-fractie; de strijd voor erkenning van 
het belang van Bussum wordt in Haar-
lem zo ongeveer als ‘gezeur’ beschouwd. 
De VVD-fractie in de Staten had alleen 
maar oog voor de fi nanciële kant van de 
fusie. De ChristenUnie-SGP-fractie is er 
nog niet uit; voor hen is wel duidelijk 
dat een grotere gemeente geen garan-
tie is voor grotere bestuurskracht. Het 
was de Ouderenpartij die de argumenten 
van Bussum ronduit erkende en zich nu 
al als enige onomwonden uitsprak tégen 
de grote fusie van Bussm met Naarden 
èn Muiden èn Weesp. De Ouderenpartij 
is voorstander van apart de fusie van 
Bussum met Naarden en daarnaast de 
fusie van Muiden met Weesp. En dan in 
een tweede stap over een paar jaar maar 
eens bezien wat dan raadzaam is.
Het vervolg komt op 17 maart a.s. als 
de Provinciale Staten vergaderen en over 
het fusie-advies aan de Minister een 
besluit nemen.

Fusie Bussum met Naarden en …………..?
Met bedrukte gezichten verlieten maandagvond jl. zo’n veertig Bus-
sumers de vergaderzaal in Haarlem. De commissie van Provinciale 
Staten, die het besluit van de Provincie Noord-Holland voorbereid 
over de fusie van Bussum, had veel woorden nodig. Maar dat was 
meestal niet om te laten merken dat ze begrepen hadden waarvoor 
al die Bussumers naar Haarlem waren gekomen.

Inwoonster van Bussum Pascal Mattaar 
aan het woord


