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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
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De Smaak van Armoede op 17 oktober
Op donderdag 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd ‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’.
Deze dag is in 1992 officieel erkend door de
Verenigde Naties. Ook in Brunssum worden er
op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd.
Om 14 uur zal in de Brikke Oave de aftrap gegeven worden door wethouder Servie L’Espoir.
Programma
Vanaf 14.30 uur gaan de gratis activiteiten van
start. U kunt deelnemen aan:
De Soepbus. Op het Lindeplein staat de Soepbus
van het Leger Des Heils. Kom genieten van een
lekkere kop soep.

Hap & Stap. Bezoek verschillende locaties met
een leuke activiteit en/of een hapje of drankje.
Een overzicht van de locaties krijgt u bij de Soepbus op het Lindeplein.
Inzameling speelgoed. Bij ISD-BOL wordt speelgoed ingezameld dat uitgedeeld wordt aan gezinnen met een smalle beurs. U kunt maximaal 3
stuks speelgoed p.p. inleveren.
Kienen. Om 14.30 en 15.30 uur is er kienen in de
Brikke Oave. Let op: vol is vol.
Loterij
Bij start ontvangt u een stempelkaart voor het
bezoek aan de verschillende locaties. Deze kunt u
inleveren om aan het eind van de middag mee te
doen aan de loterij. De trekking is rond 16.30 uur.
Er zijn leuke prijsjes voor jong en oud.

De Stanley Parable: gratis voorstelling voor inwoners Brunssum
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

Theatergroep Xtravagant biedt inwoners van
Brunssum een gratis theatervoorstelling aan:
de Stanley Parable. Het is een cadeau vanwege het 5-jarig bestaan van Xtravagant. De
voorstelling vindt plaats op zaterdag 26 oktober 2019, in de Brikke Oave.
De theatergroep Xtravagant bracht in de afgelopen 5 jaar verschillende eigen theaterproducties in de Brikke Oave. De meest recente was een
voorstelling rondom de viering van '75 jaar bevrijding', 'Vrijheid - en NU?'.
Xtravagant brengt nu een nieuwe theaterproductie op de planken. De Stanley Parable. Deze
productie zal ook in een aantal andere schouwburgen spelen. De premiere vindt echter plaats

Snel iets weten? Vraag
het de gemeente via
WhatsApp

Meld u aan voor de nieuwsbrief
van de gemeente

Tijdens de Dag van de Mantelzorg worden mantelzorgers bedankt voor de zorgen voor hun
naasten.
Het thema dit jaar is ‘Verras de mantelzorger’.

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.

De Stanley Parable gaat over het maken van keuzes. Daarbij wordt ook het publiek betrokken. Dat
gebeurt in een interactieve opzet: met behulp
van zijn of haar smartphone bepaalt elke toeschouwer wat er live op
het podium gebeurt.

Meldingen openbare ruimte
Komt u op straat gedumpt afval tegen? Een losse
trottoirtegel? Kapotte straatverlichting. Hondenpoep? U meldt het bij de gemeente via een speciale app. De ‘MijnGemeente App’.

Dag van de Mantelzorg op 7 november
Op donderdag 7 november vindt de jaarlijkse
Dag van de Mantelzorg plaats. Dit jaar vindt
deze dag plaats in het Hof van Gaia in Kerkrade. U bent van harte welkom van 14 tot 15.30
uur.

De gemeente Brunssum verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar abonnees.

Het stadsjournaal heeft
een kijkje genomen achter de schermen van de
Stanley Parable. Kijk voor een impressie op
www.brunssum.nl/stanleyparable.

Kaartjes (gratis) voor de
voorstelling zijn verkrijgbaar via www.xtravagant.
nl/stanleyinbrunssum.

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

Het feestelijke programma biedt muziek en een
gezellig samenzijn. Ook is er een grote Quiz. Iedereen kan, met behulp van stemkastjes, meedoen aan deze quizshow.
Aanmelden
Wilt u de Dag van de Mantelzorg bijwonen? Meld
u dan aan bij het Steunpunt voor Mantelzorgers
Parkstad. Dat kan via info@mantelzorgparkstad.
nl of via (045) 2114 000. Let op: het aantal plaatsen is beperkt dus reageer op tijd!
Deelname aan het programma is gratis. Het programma begint om 14 uur. U bent welkom vanaf

Stanley in
stadsjournaal

Stanley Parable
De Stanley Parable gaat over Stanley. Hij is werknemer 427 in een groot bedrijf. Zijn baan is simpel: zittend achter zijn bureau komen opdrachten
binnen via een monitor. Deze opdrachten vertellen hem welke toetsen hij moet indrukken. Dit is
wat werknemer 427 doet. Totdat er op een dag
iets vreemds gebeurt…

Kaartjes
De Stanley Parable is eenmalig te zien in de Brikke
Oave (Lindeplein 7) op
zaterdag 26 oktober. Aanvang is 20 uur.

Tot hoe laat is de gemeente vandaag open?
Moet ik een afspraak
maken om mijn paspoort te verlengen? Hoe
kan ik mijn rijbewijs verlengen? 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.

in de Brikke Oave. Deze voorstelling is gratis voor
alle inwoners van Brunssum.

Informatie kort informatie kort

Met de app kunt u in heel Brunssum snel en
gemakkelijk 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 beschikbaar 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/vergaderkalender. 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.

13 uur.
Het Hof van Gaia is gelegen aan de Brughofweg
25, 6468 PB Kerkrade.
Let op: toegang tot de Dag van de Mantelzorg
geeft tevens toegang tot GaiZoo, de dierentuin
van Kerkrade. U kunt een bezoek aan de Dag van
de Mantelzorg dus ook combineren met een bezoek aan de dierentuin.
U bent verhinderd?
Bent u verhinderd omdat u voor een naaste
moet zorgen, dan kunt u eventueel Ruggesteun
inschakelen. Zij kijken of iemand anders de zorgtaken even van u kan overnemen. Ruggesteun is
bereikbaar via via info@mantelzorgparkstad.nl of
via (045) 2114 000.

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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Beleid 'Zonnepanelen in de beschermde
mijnwijken'
Burgemeester en wethouders van Brunssum
maken bekend dat beleid is vastgesteld om
het realiseren van zonnepanelen op daken
van woningen binnen de beschermde mijnwijken mogelijk te maken.
Op 21 januari 2009 zijn vijf mijnwerkerskoloniën, twee parken (Schutterspark en Vijverpark)
en het voormalig mijnspoortracé door het Rijk
aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht.
Deze aanwijzing is geregistreerd bij het Kadaster en wordt bij verkoop van een perceel of
pand ook opgenomen in de eigendomsakte. De
aanwijzing is ook vertaald in onze vigerende bestemmingsplannen. De mijnwerkerskoloniën en
het voormalige mijnspoortracé zijn opgenomen
in het bestemmingsplan 'Beschermd Dorpsgezicht Mijnkoloniën' dat u kunt raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl via de code NL.IMRO.0899.bpBeschermdGezicht-VA01.
Vergunningplicht voor zonnepanelen
In de meeste gevallen kunnen zonnepanelen op
het dak zonder vergunning gerealiseerd worden.
In een als beschermd stads- en dorpsgezicht
aangewezen gebied heeft u voor het plaatsen
van zonnepanelen een vergunning nodig, indien het dakvlak waarop de panelen beoogd
zijn gekeerd is naar openbaar gebied, zoals een
weg, groenstrook, openbaar water of een met
de auto toegankelijk achterpad.
Bij een aangewezen monument is in de meeste
gevallen ook aan de zijde die niet naar openbaar
gebied gekeerd is een vergunning noodzakelijk.
Gelet op het voorgaande adviseren wij u dan
ook om, indien u woonachtig bent in een be-

schermd stads- en dorpsgezicht of in een monument, vóór het plaatsen van zonnepanelen even
contact op te nemen met de gemeente.
Mogelijkheden
De samenwerkende Parkstadgemeenten hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een
energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te
realiseren, worden diverse projecten uitgevoerd
waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad,
dat aan 7.250 particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère de kans
biedt te investeren in duurzaamheid.
Daarnaast nemen steeds meer mensen, ook buiten het zonnepanelenproject om, de stap om
zonnepanelen op het dak van hun woning te
realiseren.
De gemeente Brunssum wil bewoners van een
beschermd stads- en dorpsgezicht faciliteren
om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Dit moet
echter niet ten koste gaan van het aanzien of de
waarde van panden.
De gemeente Brunssum heeft daarom een aantal beleidsregels geformuleerd en deze beleidsregels zijn na een uitgebreide participatieprocedure door de gemeenteraad vastgesteld op 24
september 2019.
Het beleid stelt met name regels omtrent kleurstelling van de panelen en de plaatsing op het
dakvlak. Bovendien moeten de panelen en dragers het onderliggende dak niet beschadigen.
Bij uitzonderlijke monumenten en daken met
een bijzondere vorm of bedekt met kwetsbare
materialen, wordt echter géén medewerking
verleend aan zonnepanelen.
De beleidsregels zijn een aanvulling op de

Tegemoetkoming langdurig hoge ziektekosten

Ook dit jaar is er een regeling voor mensen die langdurig hoge zorgkosten hebben. Wie al drie
jaar achter elkaar het volledige bedrag voor de eigen zorgverzekeringsbijdrage heeft moeten
betalen krijgen mogelijk een tegemoetkoming van € 150,-. van de gemeente Brunssum voor
de extra kosten die zij hebben.

De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van Brunssum die voldoen aan de gestelde inkomenscriteria en die in de jaren 2016, 2017 en 2018 het verplichte eigen risico van de Zorgverzekering helemaal hebben betaald.
De inkomenscriteria zijn:
Maximaal netto inkomen excl. vakantiegeld over de maand januari 2019.
Ik ben tussen 21 jaar en
Ik heb pensioen
Ik woon in een instelling
pensioen leeftijd
Alleenstaand € 1.253
Alleenstaand € 1.337
Alleenstaand € 496
Alleenstaand ouder € 1.601
Alleenstaand ouder € 1.709
Alleenstaand ouder € 634
Gehuwd € 1.810
Gehuwd € 1.931
Gehuwd € 717

Aanvragen
Aanvragen kan via het e-loket van ISD BOL (www.isdbol.nl) of bij de balie van ISD BOL in Brunssum.
Wie de tegemoetkoming aanvraagt via het e-loket, ontvangt het bedrag de volgende werkdag op
de rekening.
De aanvraagperiode voor deze regeling is van 1 september 2019 tot en met 1 september 2020.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling en aanvragen van de tegemoetkoming kan via www.isdbol.nl.
Mensen kunnen van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur en op dinsdag ook van
13.30 tot 14.30 uur, telefonisch contact opnemen met ISD BOL via tel. ( 045) 573 57 89.

De balie van ISD BOL aan het Lindeplein 1 is voor deze regeling open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Welstandsnota.
Inwerkingtreding
Het onderhavige beleid treedt in werking op 17
oktober 2019.
De betreffende stukken kunnen gedurende de
openingstijden worden ingezien bij het Loket
Vergunningen in de gemeentewinkel, het Linde-

plein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak
maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278
555) of via de digitale afsprakenplanner op onze
website, www.brunssum.nl/afspraak.

Tegen de onderhavige besluitvorming staan
verder geen rechtsmiddelen open.
Brunssum, 16 oktober 2019.

BEKENDMAKINGEN WEEK 42 - 2019
De gemeente Brunssum heeft op 4 oktober
2019 de volgende bekendmakingen gepubliceerd, via www.overheid.nl.

* Ontheffing kapverbod

* Verordening

Henri Dunantstraat 723; Rimburgerweg 30
H605; Henri Dunantstraat 755; Heufkestraat 57;
Waubacherweg 3

Nadere regels mantelzorgwaardering
gemeente Brunssum 2019

Haansberg 4

* Sloopmelding

De gemeente Brunssum heeft op 9 oktober
2019 de volgende bekendmakingen gepubliceerd, via www.overheid.nl.

* Aanvraag evenementenvergunning

* Aanvraag omgevingsvergunning

* Beleidsregels

P.C. Hooftstraat 1 [bo]; Titus Brandsmastraat 7
[a]; Ir. Op den kampstraat 63 [bo]; Kasteelstraat
85 [bo]

ATB/veldritwedstrijd, Schutterspark (zondag
27 oktober 2019]
Evenementenbeleid deel II: het toetskader

* Overig

Gedragscode voor publicatie
van persoonsgegevens in het
raadsinformatiesysteem gemeenteraad
Brunssum
(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.

Wilt u het loket Vergunningen bezoeken?
Maak een afspraak via:
www.brunssum.nl/afspraak
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