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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

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

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.

Nieuwjaarsreceptie
gemeente Brunssum
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Wilma van der Rijt voorgedragen als nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Brunssum draagt mevrouw W.J.F. (Wilma) van der Rijt-van der Kruis
(59) voor als kandidaat om burgemeester te
worden van Brunssum. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Best. Ze is sinds 1999
actief voor het CDA in de lokale politiek.
De vertrouwenscommissie heeft de afgelopen
periode gesprekken gevoerd. Na intensief beraad
kwam de vertrouwenscommissie tot het oordeel
dat de ervaringen en achtergronden van mevrouw Van der Rijt goed aansluiten bij het profiel
dat Brunssum voor deze functie heeft opgesteld.
Wilma van der Rijt
Wilma van der Rijt werd in 1960 in Heeze (N.-Brabant) geboren. Ze ging aan de slag in de welzijnszorg en in het bedrijfsleven. In 1999 nam ze voor
het CDA plaats in de gemeenteraad van Heeze
Leende.
In 2010 werd ze wethouder/loco-burgemeester
van de gemeente Heeze Leende. In de 8 jaar van

haar wethouderschap in deze gemeente bevatte
haar portefeuille uiteenlopende werkterreinen:
sociale zaken, jeugdzorg, Wmo, ruimtelijke ordening, milieu, volkshuisvesting, economische
zaken en financiën.
In 2018 werd ze wethouder in de gemeente Best,
een functie die ze tot op heden bekleedt.
Mevrouw Van der Rijt is gehuwd en heeft twee
kinderen.
Installatie
De minister van Binnenlandse Zaken neemt uiteindelijk een besluit over de voordracht. Dat besluit wordt eind januari 2020 verwacht. In beginsel volgt de minister daarbij de aanbeveling van
de gemeenteraad.
De datum van de officiële installatie van Wilma
van der Rijt als de nieuwe burgemeester van
Brunssum wordt in nader overleg nog bepaald.

Wilma van der Rijt is voorgedragen als de nieuwe
burgemeester van Brunssum.

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 Lindeplein en in het Vijverpark tal van activiteiten 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
warmte 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 schaatsbaan en voor de allerkleinsten een draaimolen. Vanuit verschillende foodtrucks worden
uiteenlopende gerechten en hapjes geserveerd.
Uiteraard 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 internationale vuurkunstenaars die tezamen
bezoekers onderdompelen in winterse sferen.
Hoogtepunten zijn het 'relax-veld' van Scouting

Meldingen openbare ruimte
Komt u op straat gedumpt afval tegen? Een losse
trottoirtegel? Kapotte straatverlichting. Hondenpoep? U meldt het bij de gemeente via een specia-

De Landgraaf en een 'herinnerings-kunstwerk',
dat door bezoekers zelf wordt gemaakt door
herinneringen 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
kunstwerkjes. Ze worden daarbij begeleid door
de vuurkunstenaars.
Op zaterdag 14 december wordt de traditionele
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.

le 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 beschikbaar 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 14 januari 2020 vergaderen de raads-

Op zondag 15 december komt om 16 uur het
Vredeslicht aan in Brunssum, gedragen door
leden van de scouting St. Vincentius. Vanuit
Brunssum wordt dit Vredeslicht, en daarmee een
boodschap van vrede, verspreid door de hele
Provincie. Iedereen is welkom om het licht mee
te helpen verspreiden.

commissies in de raadzaal in het gemeentehuis.

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

vergaderdatum op deze website bekend gemaakt.

De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Brunssum vindt plaats op woensdag 1 januari 2020. De receptie, in de Brikke Oave, is van
12 tot 14 uur. Alle inwoners en alle verenigingen zijn voor de receptie uitgenodigd.

Aanvang is 19 uur.
De vergadering is openbaar. De agenda voor
deze vergadering, mét bijbehorende stukken, kan
worden ingezien op www.brunssum.nl/vergaderkalender. De agenda wordt circa 10 dagen vóór de

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.

De Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Brunssum is een speciaal moment om vrienden en
bekenden te ontmoeten en elkaar bij de start
van het nieuwe jaar het beste toe te wensen,
onder het heffen van een goed glas.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal waarnemend
burgemeester Gerd
Leers een toespraak
houden. De receptie
wordt geopend door
Fanfare St. Barbara.
Ook wordt er een
film vertoond waarin
wordt teruggeblikt op
het afgelopen jaar.

Informatie kort informatie kort

• 	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.

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

Kijk voor informatie: www.brunssum.nl/college
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Verkeersmaatregelen Feest der Verwondering

Breng een stem uit op de Ticker Tape!

Tijdens het Feest der Verwondering zijn een
aantal wegen in het centrum van Brunssum
afgesloten.

- vrijdag 13 december, van 16 uur tot 23 uur
- zaterdag 14 december, van 9 tot 23 uur
- zondag 15 december, van 9 uur tot 23 uur

Zo is het Lindeplein, inclusief het weggedeelte
tussen de Vijverlaan en de Raadhuisstraat/Ir. Op
den Kampstraat, afgesloten van vrijdag 13 december, 16 uur, tot zondag 15 december, 23 uur.

Optocht
Op zondag 15 december vindt er een optocht
- met Vredeslicht - plaats vanaf het Lindeplein,
over de Ir. Op den Kampstraat en Doorvaartstraat naar het Vijverpark. Gedurende deze optocht is geen verkeer op deze route mogelijk. De
optocht wordt gelopen tussen 18.30 en 19 uur.

Wil je meebepalen wat L1 op maandag 23 en
dinsdag 24 december gaat uitzenden? Stem
dan op je favoriete uitzending van het jaar.
Een van de programma's waarop je kunt stemmen, is de Brunssumse Ticker Tape Parade, die
op zondag 22 september werd uitgezonden.

De precieze afsluitingstijden van het weggedeelte Lindeplein zijn:

Biografie over Brunssumse verzetsman
Wim van der Geest was tijdens de Tweede Wereldoorlog kapelaan in Brunssum. Maar hij
was óók een verzetsman die de levens redde
van honderden Joodse kinderen. Over deze
bijzondere man is nu een biografie verschenen, 'De Oorlog Levenslang'.
Wim van der Geest werkte vanaf juni 1942 als kapelaan in de St.-Vincentius-parochie in Rumpen.
Als leider van het verzet speelde hij een belangrijke rol bij het helpen onderduiken van 251 Joodse
kinderen in Brunssum en omgeving.
Na de oorlog werkte pater Van der Geest als missionaris in Brazilië. Hij overleed in 1969.
De biografie 'De Oorlog Levenslang' is geschreven door Wiel Bellemakers, geboren en getogen

Op maandag 23 en dinsdag 24 december
zendt L1 de hoogtepunten uit 2019 uit. Welke
hoogtepunten dat zijn? Iedereen mag een stem
uitbrengen en zo even 'hoofdredacteur voor een
dag' zijn.
Brunssum op L1
L1 zond afgelopen jaar de Ticker Tape Parade

uit. Met deze live uitzending werd op zondag 22
september de viering van '75 jaar bevrijding' in
Brunssum afgesloten.
Tijdens de Ticker Tape trokken meer dan 50 historische voertuigen, veteranen, NAVO-militairen
en plaatselijke en landelijke muziekkorpsen door
het centrum van Brunssum, terwijl er volop confetti en slingers werden uitgestrooid. Meer dan
10 duizend bezoekers kwamen op dit kleurrijke
en sfeervolle spektakel af.
Wil je de Ticker Tape opnieuw zien?
Breng je stem uit op https://l1.nl/hoofdredacteur-voor-een-dag-153590.

in Brunssum. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Rozeman in Brunssum, of kan besteld
worden via info@hbpr.nl.
Nu te zien in het stadsjournaal
Het stadsjournaal Brunssum Nu besteedt aandacht aan de biografie over pater Wim van
der Geest.
In de reportage komen onder meer de schrijver aan het woord, Wiel Bellemakers, het
voormalig onderduikkind Jack Aldewereld,
en familie van Wim van der Geest.
De reportage is te bekijken op www.brunssum.nl/wimvandergeest, of via de sociale media van de gemeente Brunssum.

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!

BEKENDMAKINGEN WEEK 50 - 2019
De gemeente Brunssum heeft op 4 december 2019 de volgende bekendmakingen
gepubliceerd, via www.overheid.nl.

* Aanvraag omgevingsvergunning

Brunahildestraat 28 [k]; Wieënweg 33 [bo];
Jupiterstraat 86/86A [bo]; Merkelbeekerstraat
ongenummerd [bo]; Hendrik van
Veldekestraat 23 [bo]; Hertogstraat 33
[bo]; Marebosjesweg 33 [bo]; Parkstraat
4 [k]; De Negristraat 31 [bo]; Reinstraat 5
[bo]; Torenstraat 27 [bo]; Haansberg 36
[bo]; Parkstraat 18 [bo]; Torenstraat 22
[bo]; Heidestraat 27 [k]; Bodemplein 4
[bo]; Grefkenstraat 39 [k]; Parkstraat 6 [k];
Bongardstraat 24 [bo]; Karel Doormanstraat 28
[k]; Geert Grotestraat 6 [i]; Prins Hendriklaan
217 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 61 [bo]; Karel
Doormanstraat 13 [bo]; Brunahildestraat
11 [bo]; Akerstraat Noord 9 [a]; Parkstraat
37 [k]; Schutterstraat 7 [k]; Venweg 57 [bo];
Schuttekampweg 15A [bo]; Venweg 15 [bo];
Akerstraat 21 [bo]; Hazenkampstraat 19
[bo]; Trichterweg 2 [s]; Veldstraat 49 [bo];
Vijverstraat 35 [k]; Schutterstraat 43 [k];
Poststraat 12 [bo]; Uranusstraat 10 [bo

* Verleende omgevingsvergunning

De Negristraat [k - 6 bomen]; Wieënweg 33
[bo]; Hazenkampstraat 72 [bo]; De Negristraat
31 [bo]; Hoogenboschweg, Horizonstraat,

Lemmender, Pallashof, Prinses Beatrixstraat,
Frans Halsstraat, Fazantlaan [k - 9 bomen];
Veldstraat 49 [bo]; Rumpenerstraat 59
[bo]; Prins Hendriklaan 217 [bo]; Dr. A.
Kuyperstraat 63 [bo]; Brunahildestraat 11 [bo];
Bongardstraat 24 [bo]; Ir. Op Den Kampstraat
55 t/m 59 [bo]; Kennedylaan (locatie
nieuwbouw Noorderkroon) [bo]; Parkstraat
18 [bo]; Schuttekampweg 15A [bo]; Reinstraat
5 [bo] & [a]; Venweg 15 [bo]; Venweg 57 [bo];
Karel Doormanstraat 13 [bo]; Torenstraat 22
[bo]; Akerstraat 21 [bo]; Uranusstraat 10 [bo];
Haansberg 36 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat 61 [bo];
Schuttekampweg 15A [bo]; Torenstraat 27
[bo]; Bodemplein 4 [bo]; Dr. A. Kuyperstraat
61 [bo]; locatie tegenover Hendrik van
Veldekestraat 23 [bo]; Schutterstraat 9 [k];
Maanstraat 14H [bo]; Prins Hendriklaan 81 [bo]

* Ontheffing kapverbod
Bouwbergstraat 9

* Melding evenement

Evenement De 3e Kerstdag, plein Vondelstraat
en deel Constantijn Huygensstraat (vrijdag 27
december 2019)

* Aanvraag evenementenvergunning
Schuttersparkloop, Schutterspark (zaterdag
11 januari 2020); Vijverparkloop, Vijverpark
(zaterdag 29 februari 2019); Preuvenemert,
Oude Markt en Dorpstraat (zondag 28 juni
2020)

Merkelbeekerstraat 75

* Verleende drank- en horecavergunning en exploitatievergunning

Vrijstelling sluitingsuur horecabedrijven
tijdens de jaarwisseling 2019/2020

Victoria 2 (lunchroom)

* Sloopmelding

Prins Hendriklaan 97; Henri Dunantstraat
659; Händelstraat 2; Henri Dunantstraat 573;
Pleinstraat 3; Albert Schweitzerstraat 76;
Eggelaan 11 t/m 31

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.

* Verleende evenementenvergunning

Trimloop ter voorbereiding op de Parelloop,
Emmapark (zaterdag 7 december 2019); Feest
der Verwondering, Lindeplein en Vijverpark
(vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15
december 2019); Koning Carnaval Broenssem,
Lindeplein (zondag 23 februari 2020)

* Verleende exploitatievergunning
(horeca)

*(verklaring letters tussen haakjes: [a] = afwijken

* Algemeen Plaatselijke Verordening

* Overig

Ontwerp actualisatie Bodemkwaliteitskaart
gemeente Brunssum; Subsidieregeling
peuteropvang Brunssum 2020

Wilt u het loket Vergunningen bezoeken?
Maak een afspraak via:
www.brunssum.nl/afspraak
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