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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
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Intocht Sinterklaas op 16 november
De Sint komt op zaterdag 16 november naar
Brunssum! De intocht is vanaf 13 uur in het
centrum van Brunssum. Vanaf 11 uur is er echter in het centrum van Brunssum al van alles
te beleven. Het feestprogramma duurt van 11
tot 15.30 uur.

nen werken. Pakjes stapelen en pakpapier kleuren – als je dat, en nog veel meer, allemaal kunt,
krijg je een echt Pietendiploma.

Het Sinterklaasfeest begint om 11 uur en duurt
tot 15.30 uur. Ben erbij, in het centrum van Brunssum, want de Sint komt ook voor jou.

De Sint arriveert op zaterdag 16 november in Nederland. Direct daarna komt hij naar Brunssum!
Om 13 uur worden de Sint en zijn Zwarte Pieten
verwelkomd in het centrum.
Met zijn paard trekt hij vanuit het Lindeplein over
de Promenade, naar een podium bij het standbeeld van Truuke Trampel, op de hoek Promenade/Wilhelminastraat. Daarna volgt een feestelijk
podiumprogramma.
Pietendiploma
Rondom de intocht van Sinterklaas valt van alles
te beleven in het centrum. Vanaf 11 uur kunnen
kinderen een Pietendiploma halen. Daarvoor
moeten ze laten zien dat ze als echte Pieten kun-

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

Ontwerp overkapping Openluchttheater
Op woensdag 30 oktober, vond er in de Brikke
Oave een bijeenkomst plaats over het ontwerp
voor de overkapping van het Openluchttheater
in het Vijverpark.
Architect Ivo Rosbeek van Studio Rosbeek presenteerde een maquette en een visualisatie van
het ontwerp, dat door middel van driedimensionale computerbeelden echt tot leven kwam. Het
ontwerp is geïnspireerd op een boomblad, dat
zich boven het theater uitspreid. Zo zitten zowel
de toeschouwers als de optredende artiesten
droog.

De overkapping werd vanuit verschillende perspectieven getoond, zodat de aanwezigen een
goed beeld kregen van het uiteindelijke ontwerp
en de impact op de omgeving. Na de presentatie was er ruimte voor vragen en inbreng vanuit
aanwezige bewoners. Met deze input gaat het
projectteam aan de slag. Het streven is om de
overkapping vóór de Parade van 2020 gereed te
hebben.

Informatie kort informatie kort
Meldingen openbare ruimte
Komt u op straat gedumpt afval tegen? Een losse
trottoirtegel? Kapotte straatverlichting. Hondenpoep? U meldt het bij de gemeente via een speciale app. De ‘MijnGemeente App’.
Met de app kunt u in heel Brunssum snel en
gemakkelijk 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-

Snel iets weten? Vraag
het de gemeente via
WhatsApp

baar in de App-Store en de Google Play Store.

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.

brunssum.nl/afspraak. Of bel (045) 527 85 55.

U kunt de gemeente een bericht sturen via
06 4816 5933.

deze vergadering, mét bijbehorende stukken, kan

Voorkom wachttijden. Maak een afspraak
U wilt het gemeentehuis bezoeken? Dat kan alléén
op afspraak. U kunt direct een afspraak maken via

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
worden ingezien op www.brunssum.nl/vergaderkalender. De agenda wordt circa 10 dagen vóór de

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

Meld u aan voor de nieuwsbrief
van de gemeente
De gemeente Brunssum verstuurt maandelijks 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.

vergaderdatum op deze website bekend gemaakt.
Voor meer informatie: bel met de griffie van de
gemeente Brunssum, tel. (045) 527 84 29.

Meer snelheid in de schuldhulpverlening
Per 1 oktober zet de Kredietbank Limburg (KBL)
bij het regelen van schulden zoveel mogelijk in
op het verstrekken van saneringskredieten. De
voorwaarde is dat er voor de klant binnen één jaar
geen echte inkomensverbetering te verwachten
is. In dat geval wordt schuldbemiddeling ingezet.
Het besluit is genomen na een succesvolle pilot
en heeft als belangrijkste voordeel een snelle
stressreductie bij de schuldenaar. Deze is in één
keer van alle schuldeisers af en heeft vervolgens
slechts één schuldeiser, namelijk KBL.
Win-win-situatie
De gewijzigde aanpak levert voor alle betrokken
partijen voordelen op. De klant is in een keer van
alle schuldeisers af en heeft nog maar één schuldeiser over, KBL. De schuldeiser ervaart schuldsanering als prettig, omdat deze direct de boeken

kan sluiten en niet drie jaar moet wachten op
deelbetalingen. Menig schuldeiser verkiest spoedige duidelijkheid en een eenmalige uitbetaling
boven drie jaar wachten op een paar euro meer.
Ook de gemeente en de schuldhulpverlener ervaren voordelen bij een schuldsanering. Het onderhandelingsproces wordt flink ingekort en er
komt minder administratie aan te pas.
Kredietbank Limburg
KBL is een Gemeenschappelijke Regeling van de
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen voor hulp bij
schulden. De ambitie van KBL is om flexibele,
doelmatige en adequate schuldhulpverlening te
leveren, waarbij de individuele mogelijkheden
van de inwoner centraal staan.

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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BEKENDMAKINGEN WEEK 45 - 2019
De gemeente Brunssum heeft op 30 oktober
2019 de volgende bekendmakingen gepubliceerd, via www.overheid.nl.

* Aanvraag omgevingsvergunning

Karel Doormanstraat 20 [bo]; Kennedylaan
[bo]; Koningstraat 25 [bo]; Peerdendries [k];
Rumpenerstraat 2 en 2A [bo]; Waubacherweg
[k]; Torenstraat 13 [bo]; Reinstraat 22 [bo]; Dr. A.
Kuyperstraat 51 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 45 [bo];
Langeberglaan 35 bo]; Langeberglaan 16 [bo];
Zonnestraat 36 [bo].

* Verleende omgevingsvergunning

Titus Torenstraat 13 [bo]; Reinstraat 22 [bo]; Dr. A.
Kuyperstraat 51 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 45 [bo];
Langeberglaan 35 [bo]; Langeberglaan 16 [bo];
Zonnestraat 36 [bo].

* Sloopmelding

Albert Schweitzerstraat 88.

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

* Verleende evenementenvergunning

St. Maartensoptocht, Brunssum-Noord (vrijdag 15
november); kleine optocht, Lindestraat (zondag
10 november).

* Overig

Integraal waterplan en watertakenplan Heerlen
2020-2024
(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.
Wilt u het loket Vergunningen bezoeken?
Maak een afspraak via:
www.brunssum.nl/afspraak

