
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 

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 10 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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Feest der Verwondering op 13, 14 en 15 december 2019
Het Kerstfeest in Brunssum barst los in het 
weekend van 13-15 december 2019, met het 
Feest der Verwondering. Drie dagen lang, van 
vrijdag tot en met zondag, zijn er op het Lin-
deplein en in het Vijverpark tal van activitei-
ten voor jong en oud. Ben erbij, bij dit licht- en 
vuurfestival!

'Het Feest der Verwondering' is de opvolger van 
'Kerst Vier je Samen'. Net als voorgaande jaren 
biedt dit feest vooral heel veel muziek, kunst en 
performances die allemaal te maken hebben met 
licht. Het hele weekend staat in het teken van 
ontmoeten en verbinden in een sfeer van warm-
te en licht.

Op het Lindeplein presenteert gevarieerd talent 
uit Brunssum en de regio een muziekprogramma 
vanaf een feestelijk podium. Voor de jeugd is er 
weer gratis vertier en plezier met een schaats-
baan en voor de allerkleinsten een draaimolen. 
Vanuit verschillende foodtrucks worden uiteen-
lopende gerechten en hapjes geserveerd. Uiter-

aard ontbreken de warme chocomel en glühwein 
niet.

Licht en vuur
In het Vijverpark is er iedere dag vanaf 18 uur een 
schouwspel te beleven van duizenden kaarsjes, 
lichtprojecties, installaties en optredens van in-
ternationale vuurkunstenaars die tezamen be-
zoekers onderdompelen in winterse sferen.
Hoogtepunten zijn het 'relax-veld' van Scouting 
De Landgraaf en een 'herinnerings-kunstwerk', 
dat door bezoekers zelf wordt gemaakt door her-
inneringen achter te laten aan iemand die gemist 
wordt tijdens de Kerstdagen.

Programma
Het Feest der Verwondering wordt gevierd op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 18 tot 22 uur.
De officiële opening is op vrijdag 13 december, 
om 18.30 uur. Leerlingen van basisscholen lopen 
dan een vuuroptocht met zelfgemaakte kunst-
werkjes. Ze worden daarbij begeleid door de 
vuurkunstenaars.

Op zaterdag 14 december wordt de traditione-
le Santa Run gelopen, vanaf 17.15 uur. Dit jaar 
wordt het een 'Fun-run in the Dark'. Wie niet 
meeloopt, is van harte welkom om de Santas aan 
te moedigen, want ze lopen voor een goed doel.

Op zondag 15 december komt om 16 uur het Vre-
deslicht aan in Brunssum, gedragen door leden 
van de scouting St. Vincentius. Vanuit Brunssum 
wordt dit Vredeslicht, en daarmee een bood-
schap van vrede, verspreid door de hele Provin-
cie. Iedereen is welkom om het licht mee te hel-
pen verspreiden. 

Meer informatie over het Feest der Verwonde-
ring? Kijk op de speciale Facebook-pagina.

Op woensdag 4 december organiseren de 
wijkmanagers een informatieavond in het 
Trefcentrum in Treebeek over speeltoestellen 
in Treebeekse wijken. 

Buurtbewoners worden uitgenodigd om mee te 
praten over leuke en uitdagende speelplekken 
voor kinderen en wat dat betekent voor hun wijk.
De avond start om 19.00 uur. Graag aanmelden 
via www.brunssum.nl/informatieavondtreebeek.

Informatieavond speeltoestellen Treebeek

Tijdens het Feest der Verwondering draait alles om licht en muziek.  Foto: Roy Wanders.

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

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

Ontwerp actualisatie Bodemkwaliteitskaart 
gemeente Brunssum
Burgemeester en wethouders maken op grond 
van artikel 51 van het Besluit bodemkwaliteit 
en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de ontwerp-notitie ‘Actualisatie 
Bodemkwaliteitskaart gemeente Brunssum 
en Landgraaf’ vanaf 5 december gedurende 6 
weken ter inzage ligt voor reacties.

De bodemkwaliteitskaart is onderdeel van de 
Nota bodembeheer Grond gemeente Brunssum 
2014.  De kaart gaat over het hergebruik en de 
toepasbaarheid van grond binnen Brunssum en 
de omliggende gemeenten. Een bodemkwali-
teitskaart maakt inzichtelijk welke kwaliteit de 
bodem nu heeft (de zgn. ontgravingskaart) en 
welke eisen gesteld worden aan het toepassen 
van een partij grond (de zgn. toepassingskaart).
De actualisatie van de kaart heeft niet geleid tot 
aanpassingen aan de toepassingskaart en/of de 
Nota. 
 
Terinzagelegging
De ontwerp-notitie incl. de geactualiseerde kaar-
ten kunt u raadplegen in de gemeentewinkel. 

Hiervoor kunt u ook een afspraak maken via ons 
Klant Contact Centrum, tel. (045) 527 85 55.
De kaart kan ook digitaal worden geraadpleegd 
via www.overheid.nl. 

Reageren
Tijdens de inzagetermijn, van 5 december 2019 
t/m 15 januari 2020, kunt u eventuele zienswij-
zen op de ontwerp-notitie ‘Actualisatie Bodem-
kwaliteitskaart gemeente Brunssum en Land-
graaf’ schriftelijk (Postbus 250, 6440 AG) danwel 
mondeling bij het college van burgemeester en 
wethouders indienen.

De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indie-
nen van zienswijzen. 
Degene die mondeling zienswijzen naar voren 
wil brengen, kan tijdens de openingstijden con-
tact opnemen met ons Klant Contact Centrum, 
tel. (045) 527 85 55. De behandelend ambtenaar 
neemt vervolgens contact op met degene die 
mondeling zienswijzen naar voren wil brengen.

Brunssum, 4 december 2019.
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De gemeente Brunssum heeft op 27 novem-
ber 2019 de volgende bekendmakingen 
gepubliceerd, via www.overheid.nl.  

* Verkeersbesluit
Verkeersbesluit tot het intrekken van het 
parkeerverbod in de Ingelsbroek aan de 

noordzijde (woningen) en het instellen van het 
parkeerverbod aan de zuidzijde (plantsoen)

*(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 49  -  2019

GEMEENTE BRUNSSUM  |  POSTBUS 250 6440 AG  |  BRUNSSUM  |  TELEFOON (045) 527 85 55  |  WWW.BRUNSSUM.NL  |  GEMEENTE@BRUNSSUM.NL

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

www.brunssum.nl/afspraak

Ben je een startende ondernemer? Kom dan 
naar het Startersevent Limburg op dinsdag 
10 december 2019. Dit evenement is bedoeld 
voor iedereen die overweegt als zelfstandig 
ondernemer/zzp'er te starten of onlangs is ge-
start. Toegang is gratis!

Het Startersevent is persoonlijk, kleinschalig en 
in de regio. Op één plek krijg je informatie over 
ondernemen, en kun je je netwerk uitbreiden. 
Je ontmoet er lokale netwerkpartners, maar ook 
de Kamer van Koophandel, de Rabobank, het 
UWV en de Belastingdienst. 

Workshops
In workshops kun je je laten informeren over 
onderwerpen als
- starter en de fiscus
- starten vanuit de WW
- een eigen bedrijf in 10 stappen
- netwerken doe je zo
- sales & acquisitie
- broodfonds, arbeidsongeschiktheid en 
   verzekeringen
- en nog veel meer!

Het Startersevent vindt plaats op dinsdag 10 
december 2019, in het stadhuis van de gemeen-
te Maastricht, Markt 78 in Maastricht. Je bent 
welkom van 19 tot 22 uur. Toegang is gratis!

Aanmelden
Aanmelden kan via www.starterscentrum.nl/
startersdag-limburg. Daar vind je ook meer infor-
matie over dit evenement.

Startersevent voor startende ondernemers Creatieve woensdagochtenden
In december 2019 vinden creatieve woens-
dagochtenden plaats in De Werktuin aan de 
Rumpenerstraat. Iedereen is welkom om sa-
men 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 Rum-
penerstraat 4a. De ochtenden duren van 09.30 

tot 11.30 uur. De data zijn 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.

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!


