
Bereikbaarheid gemeente 
Brunssum
De gemeentewinkel is gevestigd aan Lindeplein 1. 
Voor een bezoek aan de gemeentewinkel dient 
u een afspraak te maken. Dat kan gemakkelijk 
online, via www.brunssum.nl/afspraak.

U kunt ook bellen voor het maken van een 
afspraak, (045) 527 85 55. Of vraag het aan onze 
medewerkers aan de receptie. Zij helpen u graag 
bij het maken van een afspraak.

Telefoon:
Algemeen: (045) 527 85 55
Sociale Zaken / ISD BOL: (045) 525 37 47
Zorgloket (Wmo): (045) 527 86 30
Jeugdhulp  (045) 527 84 30
Gemeentelijke Belastingen/BsGW (088) 842 04 20
Meldingen Openbare ruimte: (045) 527 85 55
(of download de MijnGemeente App)
E.  gemeente@brunssum.nl
I.   www.brunssum.nl 
Whatsapp.  06 4816 5933

Belangrijke telefoonnummers
- Storingsdienst Water: (043) 309 09 09
- Storingsdienst Gas en Elektriciteit: (0800) 9009 
- Storingsdienst openbare verlichting:
 (088) 94 50 850
- Algemeen alarmnummer: 1-1-2
-  Algemeen informatienummer  

Brandweer: (088) 450 74 50
-  Algemeen informatienummer  

Politie: (0900) 88 44 
- Klachtentelefoon AWACS: (043) 365 20 20 
-  Klachtentelefoon Milieu  

Provincie Limburg: (043) 361 70 70
-  Steunpunt Huiselijk Geweld
 (0900) 126 26 26 of bij spoed 1-1-2

Informatie kort   informatie kort

Meldingen openbare ruimte

Komt u op straat gedumpt afval tegen? Een losse 

trottoirtegel? Kapotte straatverlichting. Honden-

poep? U meldt het bij de gemeente via een speciale 

app. De ‘MijnGemeente App’.

Met de app kunt u in heel Brunssum snel en gemak-

kelijk een melding doen. De app stelt automatisch 

de locatie vast en u kunt gemakkelijk een foto 

meesturen. Wel zo handig en duidelijk.

De gratis app, de MijnGemeente App’, is beschik-

baar in de App-Store en de Google Play Store.

Voorkom wachttijden. Maak een afspraak

U wilt het gemeentehuis bezoeken? Dat kan alléén 

op afspraak. U kunt direct een afspraak maken via 

brunssum.nl/afspraak. Of bel (045) 527 85 55.

Vergaderingen gemeenteraad en 

raadscommissies

op dinsdag 22 oktober vergadert de gemeenteraad 

in de raadzaal in het gemeentehuis. Aanvang is 19 

uur.

De vergadering is openbaar. De agenda voor 

deze vergadering, mét bijbehorende stukken, kan 

worden ingezien op www.brunssum.nl/vergader-

kalender. De agenda wordt circa 10 dagen vóór de 

vergaderdatum op deze website bekend gemaakt.

Voor meer informatie: bel met de griffie van de 

gemeente Brunssum, tel. (045) 527 84 29.

Spreekuren burgemeester en wethouders

•   Burgemeester G.B.M. Leers –  

bel voor een afspraak (045) 527 86 07.

•   Wethouder J.M.V.L. Mertens (BBB/Lijst Palmen) –  

bel voor een afspraak (045) 527 84 56 / 

 Wethouder Mertens houdt elke donderdag 

spreekuur in het gemeentehuis, 

 van 17.30 tot 18.30 uur.

•   Wethouder S.J.H. L’Espoir (PAK) –  

bel voor een afspraak (045) 527 84 56.

•   Wethouder C.J.C.P. de Rijck (BCD) –  

bel voor een afspraak (045) 527 86 07.

•   Wethouder H.J. Janssen (Lijst Borger) – 

 bel voor een afspraak (045) 527 85 92.

•   Wethouder P.M.J. Houben (PAK) – 

 bel voor een afspraak (045) 527 86 07.

Kijk voor informatie: www.brunssum.nl/college
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Tot hoe laat is de ge-
meente vandaag open?  
Moet ik een afspraak 
maken om mijn pas-
poort te verlengen? Hoe 
kan ik mijn rijbewijs ver-
lengen? Voor dit soort 
vragen kunt u de gemeente Brunssum nu ook 
een WhatsApp-bericht sturen.

U kunt de gemeente een bericht sturen via
06 4816 5933.

De gemeente is via WhatsApp bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag.
Maandag t/m woensdag: 9.00 uur - 17.00 uur
Donderdag:  9.00 uur - 19.00 uur
Vrijdag: 9.00 uur - 12.30 uur

Snel iets weten? Vraag 
het de gemeente via 
WhatsApp

Klaar terwijl u wacht 

De gemeente Brunssum verstuurt maande-
lijks een digitale nieuwsbrief naar abonnees. 

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte 
van gemeentelijk nieuws en evenementen, deze 
ontvangt u dan elke maand in uw mailbox. 

Om op de hoogte te blijven hoeft u zich alleen in 
te schrijven met uw e-mailadres, dat kan op de 
website van de gemeente via:
www.brunssum.nl/nieuwsbrief. 

Meld u aan voor de nieuwsbrief 
van de gemeente

Onlangs kregen bewoners van het Bescherm-
de stads-en dorpsgezicht Mijnkoloniën een 
brief met daarin de oproep zich nog dit jaar te 
melden als zij zonder vergunning zonnepane-
len hebben geplaatst. Daar hebben veel men-
sen gehoor aan gegeven. De gemeente ging 
samen met hen aan de slag om de vergunning 
alsnog aan te vragen. De bewoners kwamen 
langs voor de aanvraag en gingen de deur uit 
mét de verleende vergunning. Zonder leges te 
betalen. Klaar terwijl u wacht, dus.

De werkwijze om direct de aanvraag af te han-
delen, zodat mensen met hun vergunning huis-
waarts konden, beviel zowel de bewoners als de 
gemeente uitstekend. Natuurlijk kan dat niet met 
elke vergunningaanvraag. De aanvragen die wat 
ingewikkelder zijn of waarbij nader onderzoek 
nodig is, zijn niet geschikt voor deze manier van 

werken. Maar de gemeente bekijkt nu of er ook 
andere vergunningen zijn waar bij het “klaar ter-
wijl u wacht”-principe ook worden toegepast. 
Dat is voor beide partijen wel zo praktisch.

Nog geen contact gezocht?
Heeft u onlangs zo’n brief ontvangen met de 
vraag of u zonnepanelen heeft geplaatst zonder 
vergunning? Maar bent u er nog niet aan toege-
komen om contact te zoeken met de gemeente? 
Maak dan zo snel mogelijk een afspraak. De ge-
meente gaat graag nog dit jaar met u in gesprek. 
De vergunning kan zo geregeld zijn.

Vanaf januari 2020 vindt er een inventarisatie 
plaats van alle panden in het beschermd dorps-
gezicht waar zonnepanelen zijn geplaatst. Voor 
die tijd hoopt de gemeente al met deze bewo-
ners gesproken te hebben.

Op donderdag 7 november brachten kinderen 
van Basisschool De Langeberg  een ontbijtje bij 
wnd burgemeester Leers in het stadhuis. In de 
Raadzaal gaven ze met dat gezamenlijk Burge-
meestersontbijt het goede voorbeeld in de week 
van het Nationaal Schoolontbijt, waarbij opge-
teld een half miljoen kinderen samen gezond 
ontbijten op 2.750 basisscholen. Dit jaar met het 
thema: Neem de tijd voor je ontbijt!

De burgemeester onderstreept hiermee het be-
lang van een gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel 
maakten de kinderen en de burgemeester uitge-
breid kennis met elkaar. De kinderen hadden ook 
allerlei vragen voor de burgemeester.

Het Vergeten Kind
De kinderen van Basisschool De Langeberg had-

den een inzamelactie gehouden voor ‘Het Verge-
ten Kind’, dit jaar het goede doel van Het Natio-
naal Schoolontbijt. Deze stichting zet zich in voor 
kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis 
veel problemen zijn. De kinderen overhandigden 
al een deel van hun ingezamelde spullen aan het 
Leger des Heils. Die organisatie zorgt ervoor dat 
de knuffels, het speelgoed en de spellen op de 
juiste plekken komen. 

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Burgemeestersontbijt in zo’n 250 gemeenten 
is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt, dat 
voor het 17e jaar op rij een week lang met gezon-
de ontbijtjes aandacht schenkt aan een goede 
start van de dag. Dat is nodig, omdat nog steeds 
veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ont-
bijten.

Kinderen brengen burgemeester Leers 
ontbijtje in stadhuis
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De gemeente Brunssum heeft op 6 november 
2019 de volgende bekendmakingen gepubli-
ceerd, via www.overheid.nl. 

* Aanvraag omgevingsvergunning
Spoorstraat 42 [bo]; Emmaweg [bo]; Eggelaan 
[bo]; Rumpenerstraat 59 [bo]; Wenckebachstraat 
4 [bo]; Karel Doormanstraat 25 [bo]; Wieënweg 43 
[bo]; Wenckebachstraat 24 [bo]; Treebeekstraat 
166 [bo]; Akerstraat 2 [o]; Dr. A. Kuyperstraat 80 
[bo].

* Verleende omgevingsvergunning
P.C. Hooftstraat 1 [bo]; Karel Doormanstraat 
25 [bo]; Wieënweg 43 [bo]; Keep 12 [o]; 
Treebeekstraat 166 [bo]; Wenckebachstraat 24 
[bo]; Koolweg [k]; Dr. A. Kuyperstraat 80 [bo]; 
Bouwbergstraat 48 [bo] [o].

*  Ingetrokken omgevingsvergunning
Ganzepool ongenummerd [bo].

*  Sloopmelding
Eggelaan 11; Mettebos 45.

(verklaring letters tussen haakjes: [a] = afwijken bestemmingsplan; 
[bo] = bouwen; [s] = slopen; [m] = milieu; [k] = kappen; [i] = inrit; [br] 
= brandveilig bouwen; [o] = overig)

De officiële bekendmakingen kunt u volledig 
raadplegen op overheid.nl. Heeft u geen eigen 
internet-aansluiting?  In de openbare bibliotheek 

(Rumpenerstraat 147) staat een computer waarmee 
u de website van overheid.nl kunt bezoeken. Heeft u 
nog vragen over deze bekendmakingen, bel dan met 
de gemeente Brunssum, loket Vergunningen, tel. 
(045) 527 86 60. 

BEKENDMAKINGEN WEEK 46  -  2019

Wilt u het loket Vergunningen bezoeken? 
Maak een afspraak via:

www.brunssum.nl/afspraak

Vanaf 13 november start in een aantal Bruns-
sumse wijken een proef voor het bevestigen 
van de zakken voor Plastic-Metaal-Drinkpakken 
(PMD) aan lantaarnpalen. Op centrale plekken 
in de straten komen ‘kroonringen’, als een soort 
kapstok aan de lantaarnpalen te hangen. Op 
PMD-ophaaldagen hangen buurtbewoners hun 
PMD-zakken dan aan de lantaarnpalen op een 
centrale plek in de straat. Dit levert een netter 
straatbeeld op en gaat stank en zwerfvuil tegen, 
omdat de wind niet aan de haal kan gaan met de 
zakken. 

Misschien in heel Brunssum
De proef vindt plaats op de Maastrichterstraat, 
Hazekampstraat, Waldeckstaete en de Kleikoe-
len. Bewoners hebben hier een brief over ontvan-
gen. Het gaat om een proef van vier maanden. 
Aan het einde van de proef vindt een evaluatie 
plaats. Dan wordt bekeken of de kroonringen 
handig zijn voor heel Brunssum.

PMD-zakken aan 
lantaarnpalen

Van 10 t/m 15 juli 2020 vindt in Brunssum 
een nieuwe editie van het Worldfestival Pa-
rade plaats. Het thema is deze keer Discover 
the Dance. Het festival vergt uiteraard veel 
voorbereiding. Zo hebben de organisatie, ge-
meente Brunssum en omwonenden onlangs 
gezamenlijk besproken hoe het festival toe-
komstbestendig kan zijn. De eindconclusie; 
meer tijd om elkaar informeel te ontmoeten 
door langere openingstijden, maar ook één 
dagje korter.

Openingstijden
De Parade zit in de genen van Brunssum. Het 
zorgt voor verbroedering en nieuwe (internati-
onale) vriendschappen. In het festivaljaar 2020 
kan iedereen weer komen genieten van de wer-
velende dansoptredens en de gezellige ontmoe-
tingsmomenten na afloop van de vele optredens. 
De festivaltent in het Vijverpark zal op vrijdag, 
zaterdag en zondag open zijn tot 02.30 uur en op 
maandag, dinsdag en woensdag tot 01.30 uur.

 Overleg met de buurt
De ruimere openingstijden zorgen voor uitbrei-
ding van de informele ontmoetingsmomenten 
tussen dansers en publiek. Omwonenden hebben 
samen met de organisatie nagedacht over mo-
gelijke aanpassingen ten opzichte van de vorige 
Parade. De sluitingstijden zijn in goed overleg ver-
schoven. De duur van het evenement en de op-
bouwperiode zijn juist één dag korter geworden. 
De afspraken zijn vastgelegd in het gemeentelijk 
evenementenbeleid. Het college van Burgemees-
ter en Wethouders is daar op 24 september 2019 
mee akkoord gegaan. 

Traditie van (her)ontdekken en ontwikkelen
Iedere vier jaar komen dansers van over de hele 
wereld naar Brunssum en dat al sinds 1953. Een 
rijke traditie die draait om het (her)ontdekken van 
de internationale traditionele folklore. De Parade 
2020 legt een extra accent op het ontwikkelen van 
nieuwe dansvormen door samensmelting van tra-
ditionele groepen en hedendaagse dansers.

Voorbereidingen Parade 2020 in volle gang

Heeft u het al gezien? In het centrum van Bruns-
sum staan mooie nieuwe banken. In dit exem-
plaar is zelfs een boom verwerkt. Deze Olijfwilg 
ziet er nog een beetje “geschrokken” uit door het 
overplanten. In de winter verliest hij zijn blaadjes, 
maar in het voorjaar wordt hij weer mooi groen.

Evenement bij 
mij om de hoek?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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