
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

Samenergiek Dag Brunssum 2019

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

De Smaak van Armoede op 17 oktober
Op donderdag 17 oktober is het wereldwijd 
‘De dag van de uitroeiing van de Armoede’. 

Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Ver-
enigde Naties. Ook in Brunssum worden er op 
deze dag meerdere activiteiten georganiseerd, 
onder de noemer 'De Smaak van Armoede'.

Om 14 uur zal in de Brikke Oave de aftrap gege-
ven worden door wethouder Servie L’Espoir. 

Programma
Vanaf 14.30 uur gaan de gratis activiteiten van 
start. U kunt deelnemen aan:

De Soepbus. Op het Lindeplein staat de Soepbus 
van het Leger Des Heils. Kom genieten van een 
lekkere kop soep.

Hap & Stap. Bezoek verschillende locaties met 
een leuke activiteit en/of een hapje of drankje. 

Een overzicht van de locaties krijgt u bij de Soep-
bus op het Lindeplein.

Inzameling speelgoed. Bij ISD-BOL wordt speel-
goed ingezameld dat uitgedeeld wordt aan ge-
zinnen met een smalle beurs. U kunt maximaal 3 
stuks speelgoed p.p. inleveren.

Kienen. Om 14.30 en 15.30 uur is er kienen in de 
Brikke Oave. Let op: vol is vol.

Loterij
Bij start ontvangt u een stempelkaart voor het 
bezoek aan de verschillende locaties. Deze kunt u 
inleveren om aan het eind van de middag mee te 
doen aan de loterij. De trekking is rond 16.30 uur. 
Er zijn leuke prijsjes voor jong en oud.

Kijk voor meer informatie op 
www.depijler.nl/armoede-projecten

energie staat volop in de belangstelling. De 
energietransitie. energiebesparing. Duurzame 
energie. Wie op de hoogte wil blijven van de 
nieuwste ontwikkelingen, is van harte welkom 
op de Samenergiek Dag Brunssum. Op zater-
dag 12 oktober, op het Lindeplein en in de Brik-
ke Oave.

Toegang tot het evenement is gratis.

energiemarkt
Tijdens de dag vindt er op het Lindeplein de 
hele dag (11-15 uur) een Energiemarkt plaats. 
Er is gelegenheid om te praten met mensen van 
Energiek Brunssum, de gemeente Brunssum, D’r 
Greeny, Mijnwater BV, New Energy Systems, Wo-
nen Zuid, Bespaar Bazaar/Plus je Huis, Sunny City 
Home.

Workshops
In de Brikke Oave zijn er presentaties en work-
shops over energie. 

Architect Harald Janssen geeft van 12 tot 13 uur 
een presentatie over energiemaatregelen in een 
beschermd stads- en dorpsgezicht. 
Mijnwater BV geeft vanaf 13 uur een presentatie 
over energie uit mijnwater. 

En de gemeente Brunssum organiseert tussen 
14 en 16 uur een informatiebijeenkomst over het 
Parkstad Zonnepanelen-project.

Jongeren
Ook voor jongeren is er van alles te beleven. Ou-
dere jeugd kan op het Lindeplein vanaf 11 uur 
deelnemen aan de Solar Bug Race. Voor de jonge-
re kinderen (5-10 jaar) is er tussen 11.30 en 13 uur 
in de Brikke Oave het 'scheid en zwerfafval'-spel.

energiek Brunssum
De dag wordt georganiseerd door de jonge co-
operatie Energiek Brunssum. Aanleiding is de 
Week van de Duurzaamheid (7-12 oktober 2019).
De opening van het evenement vindt plaats om 
11 uur op het Lindeplein en wordt verricht door 
wethouder Math Houben.

Kijk voor de meest actuele informatie over  
dit evenement op www.facebook.com/ 
energiekbrunssum.

Tijdens de herfstvakantie, van maandag 14 
tot en met vrijdag 18 oktober 2019, vindt de 
Nationale Zwemvierdaagse voor de 44ste keer 
plaats in zwembad De Bronspot.

Aan de zwemvierdaagse kan iedereen deelne-
men die de zwemkunst voldoende machtig is.
Iedereen die meedoet, dient gedurende vier da-
gen elke dag 500 meter (20 baantjes) te zwem-
men. Deelnemers die jonger zijn dan 10 jaar of 
ouder dan 60 jaar zwemmen 250 meter (10 baan-
tjes) per dag.
De zwemvierdaagse is géén race tegen de klok. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk zwem-
liefhebbers op een gezellige en sportieve en 
gezonde manier meedoen. Iedereen die gedu-
rende vier dagen de bovengenoemde afstanden 
zwemt, ontvangt hiervoor een medaille.

Zwemtijden
De zwemtijden zijn als volgt, elke dag van maan-
dag 14 tot en met vrijdag 18 oktober:
16.00-16.30 uur
16.30-17.00 uur
17.00-17.30 uur
17.30-18.00 uur

Kosten
De kosten van een deelnemerskaart bedragen 
€ 9,30, inclusief medaille, een oorkonde en een 
leuk aandenken.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van 
zwembad De Bronspot. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met zwembad de Bronspot, (045) 525 40 78, of 
kijk op www.zwembaddebronspot.nl 

Zwemvierdaagse tijdens herfstvakantie
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Evenement bij 
mij om de hoek?

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

e-mailservice & app
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De gemeente Brunssum heeft op 26 sep-
tember 2019 de volgende bekendmakingen 
gepubliceerd, via www.overheid.nl. 

* Aanvraag omgevingsvergunning
Schiethouwer 21A [bo]; Ringstraat 20 [bo]

* Verleende omgevingsvergunning
Peerdendries 39 [a]; Dienst 15 [bo] & [a] & [i]

* Sloopmelding
Oude Egge Fase 1; Eggelaan, Voorstraat; 
Kennedylaan 92A
 

De gemeente Brunssum heeft op 2 oktober 
2019 de volgende bekendmakingen gepu-
bliceerd, via www.overheid.nl. 

* Aanvraag omgevingsvergunning
Maastrichterstraat 76 [bo]; Brunahildestraat 9 
[bo]

* Melding Activiteitenbesluit
Ganzepool 15X 001

* Sloopmelding
Molenstraat 23

* Aanvraag evenementenvergunning
Nieuwjaarsduik, EuroParcs Resort 
Brunssummerheide (woensdag 1 januari 2020)

* Verleende evenementenvergunning
Samenergiek dag Brunssum 2019, Lindeplein, 
Brikke Oave (zaterdag 12 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 41  -  2019

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

www.brunssum.nl/afspraak
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Op donderdag 7 november vindt de jaar-
lijkse 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 Mantel-
zorgers Parkstad. Dat kan via info@mantelzorg-
parkstad.nl of via (045) 2114 000. Let op: het 
aantal plaatsen 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 Brug-
hofweg 25, 6468 PB Kerkrade.

U bent verhinderd?
Bent u verhinderd omdat u voor een naaste 
moet zorgen? U kunt dan eventueel Rugge-

steun inschakelen. Zij kijken of iemand anders 
de zorgtaken 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


