
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 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 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

Woont u in het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht en heeft u zonnepanelen geplaatst? 
Vergunning zonnepanelen Beschermd Stads- en Dorpsgezicht

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

Brunssum gaat eigenaren beeldbepalende bomen helpen
De gemeente gaat particuliere woningeigenaren 
in oude mijnwerkerswijken helpen bij de aan-
pak van hun bomen. Niet alleen de woningen in 
deze bijzondere wijken met de status beschermd 
stads- en dorpsgezicht, zijn karakteristiek. Ook 
de bomen die hier zo’n 100 jaar geleden geplant 
zijn, zijn beeldbepalend en kennen dus een be-
schermde status.

Omdat deze bomen inmiddels in veel gevallen te 
groot zijn geworden, soms ziek zijn en dus gevaar 
gaan opleveren, willen veel woningeigenaren ze 
verwijderen uit hun tuin. De gemeente komt hen 
nu financieel en praktisch te hulp.

Schuttersveld
De gemeente heeft geïnventariseerd om wel-
ke bomen het gaat. Met name in Schuttersveld 
staan veel bomen die buiten proportie zijn. In to-
taal gaat het hier om 27 bomen. In heel Brunssum 
zijn het 33 bomen. 

Woningeigenaren hebben hun woning destijds 
gekocht inclusief de beeldbepalende boom in 
de tuin. Maar ook voor bomen geldt; ouderdom 
komt met gebreken. Ziektes van bomen zijn niet 
altijd direct zichtbaar. Maar met de jaren neemt 
het risico toe. De eigenaren van de bomen zijn 
persoonlijk geïnformeerd.

Herplant 
Vanwege de beschermde status is herplant van 
een –beter passende- boom verplicht. De kosten 
van het kappen en het herplaatsen van een nieu-
we boom lopen per woning flink op. De eigena-
ren bepalen uiteraard zelf of ze hun boom liever 
willen kappen of willen behouden.

Helpende hand
De helpende hand die de gemeente biedt aan 
die bewoners die hun boom –vaak met bloedend 
hart- willen laten kappen, bestaat uit het kappen 
van de boom, het verwijderen van de boom-
stronk en het planten van een nieuwe boom. De 
kosten van de uitvoering zijn voor rekening van 
de gemeente heeft het college van burgemees-

ter en wethouders onlangs besloten. 
De woningeigenaar kan in overleg met de ge-
meente kiezen uit een aantal boomsoorten die 
beter geschikt zijn voor zijn tuin. Zelf hoeft de ei-
genaar alleen een kapvergunning aan te vragen. 
Als die verleend wordt kan alles in gang gezet 
worden. De regeling loopt tot uiterlijk 1 januari 
2022.

Wat is er deze week te doen in Brunssum? 
Wat is er te zien, te doen of goed om te weten?
Volg de gemeente Brunssum via Facebook.com/gemBrunssum
en Twitter.com/Gem_Brunssum. 

Ook iets om te delen? Laat het ons weten!

Bewoners van het Beschermde stads-en 
dorpsgezicht Mijnkoloniën hebben een brief 
ontvangen met daarin de oproep zich nog dit 
jaar te melden als zij zonder vergunning zon-
nepanelen hebben geplaatst. De gemeente 
gaat dan samen met hen aan de slag om de 
vergunning alsnog aan te vragen, hiervoor 
hoeven geen leges te worden betaald.

Inwoners van deze bijzondere wijken hebben 
meestal een vergunning nodig voor het plaatsen 

van zonnepanelen op hun woning, de gemeen-
teraad heeft hier onlangs beleidsregels voor vast-
gesteld. De gemeente gaat graag nog dit jaar met 
bewoners van deze wijken in gesprek en onder-
steunt bij het indienen van de aanvraag. 

In 2020 vindt er een inventarisatie plaats van alle 
panden in het beschermd dorpsgezicht waar 
zonnepanelen zijn geplaatst. Voor die tijd hoopt 
de gemeente al met deze bewoners gesproken te 
hebben.

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.

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 info@mantelzorgparkstad.nl of via 
(045) 2114 000.

Dag van de Mantelzorg op 7 november
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De gemeente Brunssum heeft op 23 oktober 
2019 de volgende bekendmakingen gepubli-
ceerd, via www.overheid.nl. 

* Aanvraag omgevingsvergunning
Kerkstraat 80 [bo]; Pastoor Savelbergstraat 148 
en 150 [bo]; Wieënweg 9 [bo]; Lemmender 46 
[bo]; Hazenkampstraat 19 [bo]; P.C. Hooftstraat 
11 [bo]; Koolweg/Zonnestraat [bo].

* Verleende omgevingsvergunning
Kasteelstraat 85 [bo]; Parkstraat 47 [k]; Titus 
Brandsmastraat 7 [o].]

* Geweigerde omgevingsvergunning
Wieënweg 72 [i].
 
* Verleende evenementenvergunning
Tiroler markt, Kerkstraat en Wilhelminastraat 
(zaterdag 26 oktober 2019); Halloweentocht 

BijHoen, Emmapark (zaterdag 2 november 
2019); St. Maartensoptocht, Langeberg (vrijdag 
8 november 2019); ATB/veldritwedstrijd, 
Heidestraat (zondag 27 oktober 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 42  -  2019

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

www.brunssum.nl/afspraak


