
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 26 november 2019 vergaderen de 

raadscommissies in de raadzaal in het gemeente-

huis. 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 gemeente vandaag open?  
Moet ik een afspraak maken om mijn pas-
poort te verlengen? Hoe kan ik mijn rijbewijs 
verlengen? Voor dit soort vragen kunt u de ge-
meente Brunssum nu ook een WhatsApp-be-
richt 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

Brunssum blijft komende jaren financieel gezond
De gemeente Brunssum slaagt erin om ook de 
komende jaren financieel gezond te blijven. 
Ondanks tegenvallers, onder meer als gevolg 
van overgedragen rijkstaken zonder daarbij 
voldoende middelen te verstrekken, slaagt 
de gemeente erin, door het nemen van extra 
maatregelen, uitgaven en inkomsten structu-
reel in evenwicht te brengen. Hierdoor ont-
staat op de langere termijn ruimte voor nieuw 
beleid.

Dat blijkt uit de Programmabegroting 2020 en de 
Meerjarenbegroting 2021-2023 die de gemeen-
teraad van Brunssum op dinsdag 12 november 
heeft vastgesteld.

Begrotingsevenwicht
Voor komend jaar, 2020, verwacht de gemeente 
Brunssum een tekort van 2,6 miljoen euro. Dat 
tekort loopt in 2021 terug naar een half miljoen 
euro. Vanaf 2022 laat de meerjarenbegroting 
overschotten zien, toenemend van 350.000,- 
euro in 2022 tot 1,5 miljoen euro in 2023. In deze 
lange-termijn prognose is er sprake van een reëel 
begrotingsevenwicht en blijven de financiële re-
serves van de gemeente in stand.

Het consolideren van een gezonde financiële po-
sitie is een sleutelvoorwaarde om in de komende 
jaren uitvoering te kunnen blijven geven aan de 
ambities van het gemeentebestuur. Deze ambi-
ties hebben tot doel Brunssum, als zelfstandige 
gemeente, toekomstbestendig te maken, op so-
ciaal, cultureel, economisch en ruimtelijk gebied, 
waarbij de burger echt centraal staat.

Sociaal domein
Op sociaal gebied gaat de aandacht van de ge-
meente de komende jaren vooral uit naar de 
kwetsbare burgers in onze samenleving. Bruns-
sum blijft zorgdragen voor een ruimhartig 
voorzieningenniveau, ondanks de structurele 
tekorten in het sociaal domein als gevolg van 

rijksbeleid. De gemeente betreurt dat door de 
landelijke invoering van het abonnement-tarief 
het beleid met betrekking tot een uur extra hulp 
in het huishouden niet meer houdbaar is.

Speerpunten van het beleid zijn het versterken 
van de samenhang in de wijken en buurten, het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van inwo-
ners, het bestrijden van armoede, het terugdrin-
gen van het aantal mensen in de bijstand, en het 
ondersteunen van opgroeiende jongeren door te 
investeren in onderwijs en gezondheidsbeleid.

Onderwijs
Het onderwijsprogramma is erop gericht om tot 
gelijke kansen te komen voor elk kind. Er wordt 
een integrale doorgaande leerlijn, vanaf 9 maan-
den vóór de geboorte tot 18 jaar, ontwikkeld 
waarbij toegewerkt wordt naar Integrale Kind 
Centra.

Economie en milieu
In 2020 versterkt Brunssum de economische 
infrastructuur door een verdere revitalisering 
van het centrum-winkelgebied (Promenade) en 
herstructurering van de bedrijventerreinen op 
de Oostflank. De gemeente zet ook in op het 
verder verdiepen van de samenwerking met de 
NAVO-basis voor het onderbrengen van detail-
handel en andere diensten in het centrum-win-
kelgebied.

Ook op het gebied van ruimte en milieu liggen 
er grote opgaven. Een goede infrastructuur is 
nodig om Brunssum, inclusief het groene bui-
tengebied, goed bereikbaar te houden, per auto, 
fiets en openbaar vervoer. Brunssum heeft hierbij 
voldoende oog voor de negatieve effecten voor 
omgeving en milieu. Om de groene omgeving 
voor toerisme en recreatie te ontsluiten, zal ge-
investeerd worden in verbetering van fiets- en 
wandelroutes, met aansluiting op Zuid-Limburg-
se en internationale netwerken.

De komende jaren gaan vraagstukken rondom 
klimaatadaptatie en energietransitie een steeds 
grotere rol spelen. Brunssum levert daaraan, pas-
send bij de financiële draagkracht van gemeente 
en bewoners, zowel lokaal als regionaal bijdra-
ges. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Ener-
gie Strategie voor de regio Zuid-Limburg, de PA-
LET-doelstellingen voor Parkstad Limburg, en de 
Proeftuin Aardgasvrije wijk in Brunssum-Noord.

De gemeente zet in op het verder verdiepen van de samenwerking met de NAVO-basis voor het onderbren-
gen van detailhandel en andere diensten in het centrum-winkelgebied. In september 2019 ondertekenden 
wnd. burgemeester Gerd Leers en Generaal Erhard Bühler, commandant van de NAVO-basis in Brunssum, 
hiertoe een intentieovereenkomst.  Foto: Pascal Moors.

De begroting 2020 in één oogopslag
In deze uitgave van Via Brunssum is een popu-
laire versie opgenomen van de begroting 2020 
van de gemeente Brunssum.

'Het jaar 2020 in één oogopslag' geeft een be-
knopt en handig overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de gemeente volgend jaar.

De populaire versie vindt u, uitgespreid over 2 
tegenoverliggende pagina's, verderop in deze 
krant.

Regelmatig wordt er gecollecteerd voor goe-
de doelen, ook in Brunssum. Soms is er ver-
warring over collectes en weten mensen niet 
of de collectant wel betrouwbaar is. Wilt u ze-
kerheid? Kijk dan op www.cbf.nl.

Op www.cbf.nl vindt u een collecterooster. Daar 
staat vermeld welk goed doel in welke week col-
lecteert. U kunt zoeken op plaatsnaam. De lijst 
voor Brunssum, gebaseerd op verleende vergun-
ningen, is voor de jaren 2019 en 2020 compleet. 
Ook vindt u op deze website tips voor het done-

ren. Twijfelt u aan de betrouwbaarheid? Vraag 
om een legitimatie. Erkende goede doelen-orga-
nisaties sturen geen vrijwilligers op pad zonder 
legitimatie. Ook kunnen dergelijke vrijwilligers 
de vergunning laten zien die nodig is om te mo-
gen collecteren.

Let ook op het telefoonnummer. Op folders en 
andere materialen van fondswervers moet de 
naam en het vaste telefoonnummer staan van 
het goede doel. Geef geen geld als u alleen een 
mobiel nummer ziet.

Kijk voor alle tips en meer informatie op 
www.cbf.nl. 

Informatie over collectes
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De gemeente Brunssum heeft op13 novem-
ber 2019 de volgende bekendmakingen 
gepubliceerd, via www.overheid.nl. 

* Aanvraag omgevingsvergunning
Akerstraat 50 [bo]; Aristotelesstraat 2 [bo]; 
Maastrichterstraat 130 [bo]; Vijverpark 
(Openluchttheater) [bo] & [a]; Engerstraat 45 
[bo]; Ringstraat 10 [bo]; Prins Hendriklaan 81 
[bo]; Vondelstraat 34 [k]; Schutterstraat 9 [k]; 
Hazenkampstraat 47A [bo]; Zonnestraat 6 [bo]; 
Rozengaardstraat 11 [bo]; Hazenkampstraat 

72 [bo]; Hazenkampstraat 17 [bo]

* Verleende omgevingsvergunning
Rumpenerstraat 110 [a]; Schiethouwer 21A 
[a]; Ringstraat 10 [bo]; Hazenkampstraat 47A 
[bo]; Akerstraat 50 [bo]; Haansberg 38 [bo]; 
Rozengaardstraat 11 [bo]

* Sloopmelding
Stokhoes 57; Haansberg 38 

* Aanvraag evenementenvergunning
The Magic before Christmas, winkelcentrum 
Brunssum-Noord (zaterdag 21 & zondag 22 
december 2019)

* Verleende evenementenvergunning
Intocht Sinterklaas, Kerkstraat (zaterdag 16 
november 2019)

(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 47  -  2019

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

www.brunssum.nl/afspraak

Het algemeen bestuur van ISD BOL vergadert 
op woensdag 27 november.

De vergadering vindt plaats van 19 tot 21 uur, in 
het gemeentehuis van Brunssum.

De agenda voor deze vergadering kunt u vanaf 
20 november inzien op www.isdbol.nl. De bijbe-
horende stukken liggen vanaf 21 november ter 
inzage bij het loket van ISD BOL, Lindeplein 1 te 
Brunssum.

Bestuur ISD BOL 
vergadert op 
27 november

Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app
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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

WhatsApp gemeente Brunssum 
stopt (tijdelijk) vanaf 7 
december
Vanaf zaterdag 7 december 2019 is de ge-
meente Brunssum niet meer bereikbaar via 
Whatsapp. 

Sinds 2018 is de gemeente Brunssum ook bereik-
baar via WhatsApp. Wij maken hiervoor gebruik 
van een externe leverancier. 

De leverancier heeft ons laten weten dat het per 
7 december niet meer mogelijk is om gebruik 
te maken van dit kanaal, door aangepaste voor-
waarden van WhatsApp waarin overheden zijn 
uitgesloten van gebruik.

Uiteraard blijven wij bereikbaar per telefoon via 
(045) 527 85 55 of via e-mail, 
gemeente@brunssum.nl. 

Toekomst
Ondertussen blijven wij in gesprek met WhatsApp 
en onze leverancier over de mogelijkheid om 
WhatsApp weer te activeren in de toekomst. Wij 
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook dit jaar is er een regeling voor mensen 
die langdurig hoge zorgkosten hebben. Wie 
al drie jaar achter elkaar het volledige be-
drag voor de eigen zorgverzekeringsbijdrage 
heeft moeten betalen krijgt mogelijk een te-
gemoetkoming 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 in-
komenscriteria en die in de jaren 2016, 2017 en 
2018 het verplichte eigen risico van de Zorgver-
zekering helemaal hebben betaald.

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 volgen-
de 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 vrij-
dag van 10.30 tot 11.30 uur en op dinsdag ook 
van 13.30 tot 14.30 uur, telefonisch contact op-
nemen 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.

De inkomenscriteria zijn:

Evenementen in Brunssum? Raadpleeg het over-
zicht op www.brunssum.nl/evenementen
Heeft u een evenement voor de kalender? Stuur 
dan een mail naar voorlichting@brunssum.nl. 

Vermeld de naam van uw evenementen,  
tijd  en plaats, tijden, een korte omschrijving en 
eventuele entree. Vermelding op de evenemen-
tenkalender is gratis.

EVENEMENTEN IN BRUNSSUM

Tegemoetkoming langdurig hoge ziektekosten


