
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 specia-
le app. De ‘MijnGemeente App’.

Met de app kunt u in heel Brunssum snel en 
gemakkelijk een melding doen. De app stelt auto-
matisch 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 29 oktober 2019 vergaderen de raads-
commissies in de raadzaal in het gemeentehuis. De 
eerste start om 19 uur.
 
De vergaderingen zijn openbaar. De agenda voor 
deze vergaderingen, 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.

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 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

De Stanley Parable: gratis voorstelling voor inwoners Brunssum 

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

70 euro waardering voor mantelzorgers 
Bent u mantelzorger? Vraag dan de mantel-
zorgwaardering aan. Het gaat om een bedrag 
van 70 euro. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 
2019.

Met de mantelzorgwaardering wil de gemeente 
Brunssum erkenning uitspreken voor de rol van 
mantelzorgers in onze samenleving.
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en 
onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, ge-
handicapte of hulpbehoevende persoon uit hun 
omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, 
maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorg-
waardering 2019 gelden de volgende voorwaar-
den: 
- degene voor wie de mantelzorger zorgt, woont 
in Brunssum;
- de mantelzorger kan maar één keer de mantel-
zorgwaardering 2019 aanvragen, ook als hij of zij 
voor meerdere mensen zorgt; 
- de mantelzorger is geregistreerd bij het Steun-
punt Mantelzorg Parkstad. Het Steunpunt Man-
telzorg hanteert als criterium voor registratie: 
tenminste 4 uur per week mantelzorg en langer 
dan 6 maanden;

- de aanvraag voor de mantelzorgwaardering is 
uiterlijk 31 december 2019 ingediend.

Hoe vraagt u aan?
De mantelzorgwaardering kunt u bij de gemeen-
te Brunssum aanvragen via het digitale aanvraag-
formulier. Dit formulier vindt u via www.bruns-
sum.nl/mantelzorgwaardering. 

Bent u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt 
Mantelzorg? Dan kunt u dit aangeven. De ge-
meente zorgt er dan voor dat u wordt ingeschre-
ven. 
Let op: voor het invullen heeft u DigiD nodig.

U kunt de aanvraag ook indienen per post, of af-
geven in het gemeentehuis. Via www.brunssum.
nl/mantelzorgwaardering kunt u het formulier 
invullen en downloaden. 
Ook vindt u hier een formulier waarmee u zich 
kunt inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg. 
U vult dit in en stuurt het vervolgens naar het 
Steunpunt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht 
bij de gemeente Brunssum, loket Sociaal Cen-
traal, tel (045) 527 86 30.

Theatergroep Xtravagant biedt inwoners van 
Brunssum een gratis theatervoorstelling aan: 
de Stanley Parable. Het is een cadeau van-
wege het 5-jarig bestaan van Xtravagant. De 
voorstelling vindt plaats op zaterdag 26 okto-
ber 2019, in de Brikke Oave.

De theatergroep Xtravagant bracht in de afge-
lopen 5 jaar verschillende eigen theaterproduc-
ties in de Brikke Oave. De meest recente was een 
voorstelling rondom de viering van '75 jaar be-
vrijding', 'Vrijheid - en NU?'.
Xtravagant brengt nu een nieuwe theaterpro-
ductie op de planken. De Stanley Parable. Deze 
productie zal ook in een aantal andere schouw-
burgen spelen. De premiere vindt echter plaats 
in de Brikke Oave. Deze voorstelling is gratis voor 
alle inwoners van Brunssum.

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

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

Kaartjes
De Stanley Parable is eenmalig te zien in de Brik-
ke Oave (Lindeplein 7) op zaterdag 26 oktober. 
Aanvang is 20 uur.
Kaartjes (gratis) voor de voorstelling zijn verkrijg-
baar via de speciale Facebook-pagina.

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

Tijdens de Dag van de Mantelzorg worden man-
telzorgers bedankt voor de zorgen voor hun 
naasten.
Het thema dit jaar is ‘Verras de mantelzorger’.
Het feestelijke programma biedt muziek en een 
gezellig samenzijn. Ook is er een grote Quiz. Ie-
dereen kan, met behulp van stemkastjes, mee-
doen 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 plaat-

sen is beperkt dus reageer op tijd!
Deelname aan het programma is gratis. Het pro-
gramma begint om 14 uur. U bent welkom vanaf 
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 GaiaZoo, de dierentuin 
van Kerkrade. U kunt een bezoek aan de Dag van 
de Mantelzorg dus ook combineren met een be-
zoek 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 zorg-
taken even van u kan overnemen. Ruggesteun is 
bereikbaar via via info@mantelzorgparkstad.nl of 
via (045) 2114 000.

Dag van de Mantelzorg op 7 november
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De gemeente Brunssum heeft op 16 okto-
ber 2019 de volgende bekendmakingen 
gepubliceerd, via www.overheid.nl.  

* Aanvraag omgevingsvergunning
Schiethouwer 21A [o]; De Negristraat 10 [k]; 
Parkstraat 47 [k]; Haefland 8 [o]; Dorpstraat 49 
[bo]; Koningstraat 71[o].

* Verleende omgevingsvergunning
Vijverlaan 20 [k]; Eggelaan 11 t/m 47, even 
en oneven, Molenstraat 63 t/m 69 oneven, 
Voorstraat 3 t/m 11 even en oneven en 
Voorstraat 13 en 19 [s]; Treebeekplein 37 t/m 
132 [s]; Koempel 19 [bo] [i]; Rozengaardstraat 
26 [bo].

 * Geweigerde Omgevingsvergunning
Treebeekplein 169 [bo]; Haafheidestraat 19 [i].

 * ingetrokken Omgevingsvergunning
Dienst E10, kavesl 1, 2, 3 en 4 [bo].

* Sloopmelding
Essenstraat 4; Maastrichterstraat 43.

* Aanvraag evenementenvergunning
Halloweentocht BijHoen, in en rondom het 
Emmapark (2 november 2019); Euregionaal 
Jachthoorn Treffen, Heidestraat 20-22 (16 mei 
2020); Preuvenemert, Dorpstraat/Oude Markt 
(28 juni 2020); St.

Maartensoptocht, Brunssum-Noord (15 
november 2019); St. Maartensoptocht, 
Langeberg (8 november 2019).

* Verleende evenementenvergunning
De smaak van armoede, Lindeplein (17 
oktober 2019).

* Beleidsregels
“Zonnepanelen in de beschermde mijnwijken”.

(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 43  -  2019

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

www.brunssum.nl/afspraak
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Gaan mijn buren verbouwen? Altijd droog in het Openluchttheater
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ver-
gunningen, nieuwe bouwplannen of nieu-
we regelgeving in uw gemeente of uw eigen 
buurt? 
Neem dan een abonnement op de e-mail ser-
vice ‘Over uw buurt’. De service is ook beschik-
baar als app.

De gemeente Brunssum publiceert sinds 2016 
alle bekendmakingen op de landelijke website 
www.overheid.nl.  Deze website biedt een over-
zicht van actuele en oudere publicaties over bij-
voorbeeld bouwplannen, kapvergunningen of 
evenementen.

Met de speciale service ‘Over uw buurt’ blijft u 
op de hoogte van de meest actuele bekendma-
kingen.  Wie zich hiervoor inschrijft, ontvangt via 
e-mail besluiten en andere berichten die worden 
gepubliceerd door de gemeente, maar ook door 
andere overheden, zoals provincies en water-
schappen. De service is gratis.

De service is ook beschikbaar als app. Inschrijven 
voor de service kan via www.overuwbuurt.over-
heid.nl. Daar kunt u zelf instellen welk type be-
richten u wilt ontvangen en binnen welke straal 
om uw huis of bedrijf.  De app is beschikbaar voor 
Apple (iOS), Android en Windows.

De dagen worden snel korter. in deze donkere 
dagen voor Kerst slaan inbrekers graag hun 
slag. Wees daarom extra alert als u thuis weg-
gaat. 

Met een paar simpele maatregelen kunt u de 
kans op een inbraak al aanzienlijk verkleinen.
-  sluit de woning bij vertrek zorgvuldig af. Alleen 

de deur achter u dichttrekken is niet voldoen-
de. De deuren én ramen moeten echt met een 
sleutel op slot gedraaid worden.

-  zorg dat de woning na vertrek een bewoonde 
indruk maakt.  Laat bijvoorbeeld wat glazen op 
tafel staan.

-  maak van uw raam geen etalage. Leg uw tablet 
of smartphones niet in de vensterbank of vol in 
het zicht op de eettafel. 

-  laat in en om het huis lampen branden. Laat 
bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping een 
lamp aan.

-  kies voor slimme technische oplossingen. Zo 
zijn er producten te koop die ervoor zorgen dat 
het lijkt alsof de televisie aanstaat. Maar denk 
ook aan een deurbel die tegelijkertijd opna-
mes maakt die u op een mobiele telefoon kunt 
bekijken. Sommige inbrekers bellen namelijk 

eerst aan om te kijken of er iemand opendoet. 
Via uw telefoon krijgt u door dat er iemand 
aanbelt en kunt u antwoorden dat u boven 
bent en even niet naar de deur kunt komen.

-  informeer de directe buren of bevriende straat-
bewoners wanneer u niet thuis bent. Zij kun-
nen bij verdachte situaties, zoals lawaai in huis 
of verdachte personen bij de deur, de politie 
inschakelen.

Advies?
Voor een uitgebreid preventieadvies kunt u con-
tact opnemen met een PKVW-bedrijf. PKVW staat 
voor Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op https://
hetccv.nl/certificatie-inspectie/vakman/politie-
keurmerk-veilig-wonen/ vindt u de contactgege-
vens van het dichtstbijzijnde PKVW-bedrijf. 

Voorkom inbraak tijdens de donkere dagen

In het Brunssumse Vijverpark ligt het prachtige 
Openluchttheater (OLT) waar ieder jaar een reeks 
–meestal gratis toegankelijke- voorstellingen te 
zien is voor jong en oud. Om de programmering 
volledig tot haar recht te laten komen en minder 
afhankelijk te zijn van de weergoden heeft de ge-
meenteraad van Brunssum besloten het OLT te 
overkappen, zodat publiek en performers droog 
blijven. Op 29 oktober wordt het ontwerp om 
19.00 uur gepresenteerd in de Brikke Oave. Ieder-
een is welkom.

Ontwerp
Architect Ivo Rosbeek van Studio Ivo Rosbeek 
heeft in samenwerking met bouwingenieurs 

en adviesbureau Palte een ontwerp gemaakt, 
dat harmonieert met de groene parkomgeving. 
Daarbij heeft hij rekening gehouden met de the-
atertechnische functionaliteit van het OLT en met 
de sociale veiligheid in het park.

Uitvoering vóór de Parade 2020
Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen 
te stellen en met elkaar te spreken over het ont-
werp. Het is de bedoeling dat deze voorziening 
voor de Parade 2020 gereed is, zodat dit festival 
er al gebruik van kan maken. De Provincie Lim-
burg draagt het OLT een warm hart toe en draagt 
bij aan de financiering van het plan door middel 
van een subsidie. 

Gaan mijn buren 
verbouwen?

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

e-mailservice & app
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