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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
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Vuurwerk, hou het veilig en leuk!
Vuurwerk afsteken tijdens Oudejaarsavond
is een mooie traditie. Maar vuurwerk kan ook
zorgen voor overlast. Daarom gelden er duidelijke regels voor het kopen en afsteken van
vuurwerk.
Vuurwerk kopen
Vuurwerk kopen mag op de laatste drie dagen
van het jaar, dus zaterdag 28 december, maandag
30 december en dinsdag 31 december 2019.
Vuurwerk afsteken
Het afsteken van vuurwerk is alléén toegestaan
op 31 december 2019, vanaf zes uur ‘s avonds.
Afsteken mag tot 02.00 uur ‘s nachts op 1 januari
2020.
Vuurwerkcontroles
Buiten de afsteektijden op Oudejaarsavond is het
verboden om vuurwerk af te steken. Politie en gemeente controleren daar ook streng op.
Vanaf zaterdag 28 december zullen politie en
handhavers van de gemeente surveilleren in de
wijken. Daarbij zullen ze vooral afgaan op mel-

dingen die bij de gemeente binnenkomen (zie
hieronder). De teams zijn onopvallend, in burger,
in de wijken aanwezig.
Overtreders van het afsteekverbod, met name
zij die ‘zwaar’ vuurwerk gebruiken, moeten rekening houden met een harde aanpak door justitie
en justitie.
Meld overlast door vuurwerk
Ervaart u overlast door knallend vuurwerk buiten
de afsteektijden?
Meld dit dan bij de gemeente of bij de politie. Op
basis van deze meldingen wordt dan gericht in
uw wijk gecontroleerd.

Vuurwerk veilig
Voorkom ongelukken met vuurwerk. Dit zijn de belangrijkste tips:
1. Houd voldoende afstand, ook van andere mensen die vuurwerk afsteken
2. Steek vuurpijlen af uit een verzwaarde fles of PVC-buis die stevig in de grond staat
3. Zet siervuurwerk altijd stabiel en stevig neer en zorg voor een vlakke ondergrond
4. Let op de windrichting.

Eerste Brunssumse ‘InstaWindow’ geopend
Op vrijdag 13 december 2019 werd de eerste
InstaWindow van Brunssum geopend. De InstaWindow is ontworpen door muralist en illustrator Amber Delahaye. De schildering is de
komende tijd nog te zien én te fotograferen in
de Kerkstraat (nr. 61A) in Brunssum.

InstaWall; een muurschildering die het waard is
om op Instagram geplaatst te worden, al dan niet
met jezelf of iemand anders erbij.
Het ontwerp van de Brunssumse versie is onder
andere geïnspireerd door uitspraken van leerlingen van het Emmacollege.

'De InstaWindow is een variant op het fenomeen

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.

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.

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.

Bestuur en medewerkers
van de gemeente
Brunssum
wensen u fijne
feestdagen
en een gelukkig 2020.

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’.

De gratis app, de MijnGemeente App’, is beschikbaar in de App-Store en de Google Play Store.

De gemeente Brunssum verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar abonnees.

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.

Informatie kort informatie kort

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.

Meld u aan voor de nieuwsbrief
van de gemeente

Nieuwjaarsreceptie
gemeente Brunssum
op 1 januari

Bel met de gemeente, (045) 527 85 55, kijk op
www.brunssum.nl/meldpunt, of download de
MijnGemeente App’.
Of neem contact op met de politie, 0900 8844.

Vergaderingen gemeenteraad en
raadscommissies
Op dinsdag 14 januari 2020 vergaderen de raadscommissies in de raadzaal in het gemeentehuis.
Aanvang is 19 uur.

De Limburgse influencer TisjeboyJay onthulde vrijdag 13 december de eerste InstaWindow van Brunssum.
Foto: Emile Verhijden.

Afvalkalender RD4 alleen nog digitaal
Vanaf 2020 maakt RD4 geen gebruik meer van
papieren afvalkalenders. De nieuwe inzameldagen zijn dan terug te vinden op www.rd4.
nl/afvalkalender en in de Milieu App.
Voor mensen die geen computer of smartphone
hebben, is het mogelijk een papieren kalender
aan te vragen.

Dit kan telefonisch op werkdagen van 8-17 uur
via (045) 543 71 00.
PMD-zakken
De papieren bonnetjes voor de PMD-zakken vervallen ook vanaf 2020. U kunt vanaf januari 2020
zonder bonnetjes PMD-zakken afhalen bij de supermarkt.

Zwembad De Bronspot gesloten
Zwembad De Bronspot is vanaf vrijdagavond
20 december 2019 gesloten. Het zwembad
gaat voor de duur van 2 weken dicht vanwege
onderhoudswerkzaamheden.
Het zwembad sluit vrijdagavond 20 december

om 18 uur. Vanaf maandag 6 januari kunnen bezoekers er weer terecht.
Tijdens de sluiting vinden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats, vooral aan het grote bad,
waaronder het vervangen van het kitwerk en defecte tegels.

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
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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70 euro waardering voor mantelzorgers

Openingstijden rondom de feestdagen

Bent u mantelzorger? Vraag dan de mantelzorgwaardering aan. Het gaat om een bedrag
van 70 euro. Ben er wel snel bij, want aanvragen kan nog tot en met 31 december 2019!

Vanwege de feestdagen - Kerst en Nieuwjaar
- is de gemeente gesloten van dinsdag 24 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Met de mantelzorgwaardering wil de gemeente
Brunssum erkenning uitspreken voor de rol van
mantelzorgers in onze samenleving.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en
onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun
omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn,
maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering 2019 gelden de volgende voorwaarden:
- degene voor wie de mantelzorger zorgt, woont
in Brunssum;
- de mantelzorger kan maar één keer de mantelzorgwaardering 2019 aanvragen, ook als hij of
zij voor meerdere mensen zorgt;
- de mantelzorger is geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg Parkstad. Het Steunpunt
Mantelzorg hanteert als criterium voor registratie: tenminste 4 uur per week mantelzorg en
langer dan 6 maanden;

- de aanvraag voor de mantelzorgwaardering is
uiterlijk 31 december 2019 ingediend.
Hoe vraagt u aan?
De mantelzorgwaardering kunt u bij de gemeente Brunssum aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Dit formulier vindt u via www.brunssum.nl/mantelzorgwaardering.
Bent u nog niet ingeschreven bij het Steunpunt
Mantelzorg? Dan kunt u dit aangeven. De gemeente zorgt er dan voor dat u wordt ingeschreven.
Let op: voor het invullen heeft u DigiD nodig.
U kunt de aanvraag ook indienen per post, of afgeven in het gemeentehuis. Via www.brunssum.
nl/mantelzorgwaardering kunt u het formulier
invullen en downloaden.
Ook vindt u hier een formulier waarmee u zich
kunt inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg.
U vult dit in en stuurt het vervolgens naar het
Steunpunt.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht
bij de gemeente Brunssum, loket Sociaal Centraal, tel (045) 527 86 30.

ISD BOL tijdens de feestdagen
ISD BOL is gesloten van dinsdagmiddag 24 december t/m vrijdag 27 december 2019 en op
dinsdagmiddag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020.

Ook op donderdagmiddag (vanaf 12.30 uur) en
maandag 6 januari is ISD BOL gesloten. De dienst
is 6 januari wel telefonisch bereikbaar vanaf 12.30
uur.

Op vrijdag 27 december en maandag 30 december is de Gemeentewinkel tussen 10 en 12 uur
geopend, echter alléén voor de aangifte van geboorte en overlijden.
Geen avondopenstelling
Op donderdag 19 december is het gemeentehuis
gesloten vanaf 13 uur, in verband met een Kerstviering voor de medewerkers. Er is die avond ook
géén avondopenstelling.
Op maandagochtend 6 januari gaat het gemeentehuis iets later open, om 10 uur, dit in verband
met een Nieuwjaarsontbijt voor de medewerkers.
Team Jeugd
Team Jeugd van de gemeente is tijdens de feestdagen uitsluitend telefonisch bereikbaar op de
volgende dagen:
• maandag 23 december, van 08.30-17 uur

• dinsdag 24 december, van 08.30-13 (na 13 uur
alleen voor crisis, zie hieronder)
• vrijdag 27 december, van 08.30-17 uur
• maandag 30 december, van 08.30-17 uur
• dinsdag 31 december, van 08.30-13 uur (na 13
uur alleen voor crisis, zie hieronder)
Het telefoonnummer van Team Jeugd is (045) 527
84 30.

In een crisissituatie kunt u, buiten deze kantoortijden en tijdens de feestdagen, contact opnemen met de Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg, via
het nummer (043) 604 57 77.

Wijziging gemeentepagina
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Via Limburg,
editie Brunssum/Schinveld, niet meer huisaan-huis in Brunssum verspreid. Om die reden
stopt de gemeente Brunssum met de gemeentepagina in de Via Limburg.
Veel informatie is tegenwoordig digitaal beschikbaar. De gemeente Brunssum vindt het toch
belangrijk om alle bewoners ook via een huis-

aan-huis uitgave te blijven informeren. Daarom
is gekozen voor een verhuizing van de gemeentepagina naar een andere uitgave.

In welk huis-aan-huisblad de gemeentepagina in
2020 zal verschijnen, zal begin januari 2020 worden bekendgemaakt. Meer hierover leest u op de
website, onze social media, of de nieuwsbrief van
de gemeente.

BEKENDMAKINGEN WEEK 51 - 2019
De gemeente Brunssum heeft op 5 december 2019 de volgende bekendmakingen
gepubliceerd, via www.overheid.nl.

Maastrichterstraat 124 [i]; Rimburgerweg 22
[bo]

* Tijdelijk verkeersbesluit

Rimburgerweg 22 [bo]; Prins Hendriklaan
215 [bo]; Grefkenstraat 39 [k]; Schutterstraat
7 [k]; Brunahildestraat 66 [k]; Vijverstraat 34
[bo]; Heidestraat 27 [k]; Vondelstraat 34 [k];
P.C. Hooftstraat 11 [bo]; Haansberg 49 [bo];
Schutterstraat 52 [k]

Verkeersmaatregelen Feest der Verwondering
(vrijdag 13-zondag 15 december 2019)
De gemeente Brunssum heeft op 11 december 2019 de volgende bekendmakingen
gepubliceerd, via www.overheid.nl.

* Aanvraag omgevingsvergunning

Parkstraat 12 [k]; Prins Hendriklaan 215
[bo]; Dr. A. Kuyperstraat 63 [bo]; Prins
Hendriklaan 213A [bo]; Schepenstraat 19 [i];
Doorvaartstraat 25 [bo]; Haansberg 49 [bo];
Vijverstraat 34 [bo]; Rimburgerweg 40 [bo];

* Verleende omgevingsvergunning

* Geweigerde omgevingsvergunning
Haefland 8 [a]

* Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer, oprichten van een
horeca-inrichting
Kerkstraat 18A

* Verleende evenementenvergunning

Brocante markt, Kerkstraat/winkelcentrum
De Parel (zaterdag 14 en zondag 15
december 2019); The Magic before Christmas,
Winkelcentrum Noord (zaterdag 21 en
zondag 22 december 2019); Carnavalsoptocht
/ ophalen stadsprins, Touwslager naar
Lindeplein (vrijdag 21 februari 2020);
Kindercarnavalsoptocht, centrum Brunssum
(zaterdag 22 februari 2020); Carnavalsoptocht,
centrum Brunssum (maandag 24 februari
2020);

*(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
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