
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 3 december vergadert de gemeente-

raad 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 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. De gemeente is via WhatsApp be-
reikbaar 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

Bestrijding overlast door sneeuw en ijzel

70 euro waardering voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger? Vraag dan de mantel-
zorgwaardering aan. Het gaat om een bedrag 
van 70 euro. Aanvragen kan tot en met 31  
december 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 
Mantelzorg hanteert als criterium voor regis-
tratie: 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 gemeente zorgt er dan voor dat u wordt in-
geschreven. 

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.

De winter komt er weer aan. Wat doen  
gemeente en Rd4 om eventuele sneeuw- en 
vorstoverlast te bestrijden?

Sneeuwvrije wegen
Het beleid van de gemeente is dat éérst de 
hoofdwegen sneeuwvrij worden gemaakt. Dat 
zijn bijvoorbeeld de Emmaweg, de Karel Door-
manstraat, de Prins Hendriklaan, de Akerstraat, 
de Kennedylaan, en de Trichterweg. Kijk voor 
tekeningen van de wegen en fietspaden waar 
wordt gestrooid op www.brunssum.nl/klaarvoor-
dewinter. 

Zijn de hoofdwegen sneeuwvrij, dan volgen de 
woonstraten. Maar de aanpak van de woonstra-
ten zal onder meer afhankelijk zijn van middelen 
en capaciteit. Ook worden de woonstraten alléén 
aangepakt wanneer er zeker vier of vijf dagen 
géén winterse neerslag wordt verwacht.

Sneeuwvrije stoepen
De gemeente houdt géén stoepen of voetpaden 
sneeuw- of vorstvrij. Daartoe ontbreken de mid-
delen. Daarom doet de gemeente een beroep 
op u om uw eigen stoep sneeuwvrij te houden. 
Denk hierbij ook aan de oudere mensen bij u in 

de buurt.

Strooizout is te koop bij de Rd4-kringloopwin-
kels te Heerlen en Kerkrade of bij Aveve in Mer-
kelbeek, Belenweg 29. Kijk voor adressen op de 
Rd4-AfvalWijzer of op www.rd4.nl. 

Afval inzamelen
Tijdens sneeuw- of vorstoverlast is het mogelijk 
dat tijdelijk het afval niet kan worden ingeza-
meld. Algemene regel is dat de inzameling van 
GFT-afval wordt gestaakt bij drie dagen vorst. Dat 
heeft te maken met het bevriezen van het groen-
afval in de bakken. Bij de inzameling van restafval 
bepaalt de chauffeur of het verantwoord is een 
straat in te rijden.

Als Rd4 in een week geen restafval kan inzame-
len, wordt de week erna opnieuw een poging ge-
daan. Kijk op www.rd4.nl voor actuele informatie.

Heeft u vragen?
Voor meer informatie  kunt u op werkdagen 
van 08.00 tot 16.00 uur terecht bij de gemeente 
Brunssum, tel. (045) 527 86 80. Voor afvalinzame-
ling kijk op www.rd4.nl of (045) 543 71 00.

in november en december 2019 vinden crea-
tieve woensdagochtenden plaats in De Werk-
tuin aan de Rumpenerstraat. iedereen is wel-
kom om samen creatief bezig te zijn rondom 
het thema 'Kerst'. Deelname is gratis.

De creatieve woensdagochtenden zijn bedoeld 
om samen te knutselen, schilderen, zingen en 
muziek maken. Zo worden er onder andere kerst-
decoraties gemaakt. Iedereen werkt op zijn eigen 
niveau en eigen tempo. Deelname is gratis en de 
koffie en thee staan klaar. Een ideale gelegenheid 
dus om ook andere mensen te ontmoeten.

De creatieve woensdagochtenden vinden plaats 
in De Werktuin (Huis van de Wijk) aan de Rumpe-
nerstraat 4a. De ochtenden duren van 09.30 tot 
11.30 uur. De data zijn 27 november, 4, 11 en 18 
december 2019. U mag zelf kiezen wanneer en 
hoe vaak u wilt deelnemen.

De creatieve woensdagochtenden worden ge-
organiseerd door Stichting SMK, Vrije Akademie 
Zom, en de gemeente Brunssum. Meer informa-
tie? Stuur een e-mail naar wijkmanagers@bruns-
sum.nl of bel (045) 527 85 55.

Creatieve woensdagochtenden

De winter komt er weer aan. Dat levert mooie  
plaatjes op, maar kan ook zorgen voor overlast. 

Gemeente en Rd4 zijn voorbereid.

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 voorwaarden van WhatsApp 
waarin overheden zijn uitgesloten van gebruik. 
Uiteraard blijven wij bereikbaar per telefoon via 
(045) 527 85 55 of via e-mail, gemeente@bruns-
sum.nl. 

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

WhatsApp gemeente 
Brunssum stopt (tijdelijk) 
vanaf 7 december
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De gemeente Brunssum heeft op 20 novem-
ber 2019 de volgende bekendmakingen 
gepubliceerd, via www.overheid.nl.  

* Aanvraag omgevingsvergunning
Akerstraat 16 [bo]; Wieënweg 26 [bo]; Prins 
Hendriklaan 81 [bo]; Brunahildestraat 66 [k]; 
Treebeekstraat 65 [bo]; Brunahildestraat 8 [bo]; 
Torenstraat 43 [bo]; Dienst ongenummerd [bo]; 
Schutterstraat 52 [k]; Langeberglaan 13 [bo]; 
Haansberg 34 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 33 [bo]; 
Karel Doormanstraat 7 [bo]; Torenstraat 75 [bo]; 
Engerstraat 19 [bo]

* Verleende omgevingsvergunning
Haansberg 34 [bo]; Prins Hendriklaan 81 [bo]; 
Torenstraat 75 [bo]; Brunahildestraat 8 [bo]; 
Treebeekstraat 65 [bo]; Vondelstraat [k - 14 
bomen]; Wieënweg 26 [bo]; Zonnestraat 6 [bo]; 
Karel Doormanstraat 7 [bo]; Kerkstraat 44 t/m 
178 [bo]; Dorpstraat 49 [bo] & [a]; Engerstraat 
19 [bo]; Engerstraat 45 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 
33 [bo]; Pastoor Savelbergstraat 148 en 150 [bo] 
& [a]; Wieenweg 9 [bo]; Langeberglaan 13 [bo]; 
Wenckebachstraat 4 [bo]; Akerstraat 16 [bo]; 
Torenstraat 43 [bo]; Lemmender 46 [bo] & [a]; 
Heidestraat 43 [bo] & [a]

* Geweigerde omgevingsvergunning
Spoorstraat 42 [bo]
 
* Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Boschstraat 31

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

De offi  ciële 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 48  -  2019
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Wilt u het loket Vergunningen bezoeken?  
Maak een afspraak via:

www.brunssum.nl/afspraak

Betere Buren is onlangs aan de slag gegaan 
voor makelaar Boek & Off ermans. Voor het 
bedrijf recyclen de medewerkers van Betere 
Buren verkoopborden. Daarmee kan Boek & 
Off ermans invulling geven aan de eigen ambi-
ties voor duurzaamheid.

Boek & Off ermans krijgt een nieuw huisstijl. Dat 
betekent dat de huidige verkoopborden ver-
vangen moeten worden. Doodzonde van het 
materiaal! Daarom werd een oplossing bedacht: 
maak van de verkoopborden verhuisdozen. Bij 
de uitvoering van dit recycling-project spelen de 
medewerkers van Betere Buren een centrale rol.

Het stadsjournaal maakte over dit onderwerp 
een reportage. 

Kijk op www.brunssum.nl/
bbmaaktverhuisdozen.

een tweede kans bij Betere Buren
Betere Buren:
partner voor bedrijfsleven

Betere Buren helpt mensen zonder werk naar 
een plek op de arbeidsmarkt. Medewerkers 
van Betere Buren krijgen hiervoor een scho-
ling en doen werkervaring op bij het bedrijfs-
leven. Het zijn daarom interessante mede-
werkers voor bedrijven en organisaties die 
maatschappelijk verantwoord willen investe-
ren in werk en mensen.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in samen-
werking met Betere Buren kunnen bellen met 
(045) 727 1250. Of stuur een mail naar info@
betereburen.nl. 

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


