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Wat hoe wie wel 
of toch niet

In de dorpsraad hebben 
we vaak met dat soort 
vragen te maken.
Soms gaat het om kleine 
dingen als “wanneer wordt 
die bank geverfd”, soms 
om grote zaken als de 
winkel en de grensmaas.
Soms moeten we iets be-
denken, soms wordt ons 
advies gevraagd en verder 
is er altijd wel wat te rege-
len ,een monument te ont-
hullen of de dorpsberich-
ten te plannen en te vullen. 
Soms vragen we ons dan 
af: waarom doen we dat?
Waarschijnlijk is het eer-
lijkste antwoord: “omdat 
we het leuk vinden”, maar 
iets willen maken van ons 
dorp speelt zeker ook een 
rol.
We willen daarbij eigenlijk 
alle Ittenaren betrekken en 
dat is misschien wel het 
moeilijkst.
We doen dat in de dorps-
berichten, op onze websi-

te en tot nu toe door de 
jaarvergadering.
Dat laatste willen we ver-
anderen. We willen meer, 
veel meer mensen bij el-
kaar brengen. Daarom 
proberen we dat nu in de 
vorm van een kerstborrel 

waarop we gewoon met 
elkaar kunnen praten en 
ideeën kunnen uitwisselen.
We zullen tegen die tijd 
alle verenigingen en alle 
inwoners van Itteren uit-
nodigen.
Misschien weet u het nog 
niet, maar u kunt altijd 
naar onze vergaderingen 
komen om uw zegje te 

doen .Ze vinden steeds 
plaats op de 2de dinsdag 
van de maand.
Als u vaker wilt komen en 
zelfs vast lid wilt worden, 
dan bent u van harte wel-
kom.
Achter in dit nummer vindt 
u een artikel over financien 
en de bijdrage die we van 
u vragen.
Die bijdrage hebben we 
nodig om de dorpsberich-
ten te betalen. De rest van 
onze activiteiten komt uit 
subsidiegelden en ook 
daar hebt u iets over te 
zeggen, onder een voor-
waarde ten minste: U 
moet het laten horen!

Joop Verhulst
voorzitter
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Onthulling oorlogsmo-
nument.

Van tevoren was het al te 
lezen in de Maaspost, de 
Trompetter, de Ster, de 
Geulbode en zelfs in de 

Limburger: op zondag 2 
juli '06 was de onthulling 
van het oorlogsmonument 
in Itteren. Rond twee uur 
werd het al wat drukker in 
het gezellige café 't Tref-

punt bij de kerk. De Dodge 
van Bartho Lhomme en 
de jeep van Louis Dol-
mans werden geparkeerd 
en uit de toeters van de 
geluidsinstallatie hoorde je 
de 

Andrew Sisters. In het café 
zaten verschillende oud-
vliegeniers, mensen van 
de Royal Air Force-club 
en van Hell on Wheels 
maar ook meneer Lang-
hoor die naar me toe 

kwam om te vragen of hij 
zich aan 
moest melden. Hij had het 
in de krant gelezen en had 
er kippenvel van gekregen. 
Hij het had namelijk 
zelf gezien en moest daar-
om naar Itteren komen: "Ik 
was bijna 11 jaar en 
woonde op de Raarberg. 
Ik 
zag precies 65 jaar gele-
den de zoeklichten de 
lucht aftasten. Op een ge-
geven moment had zo'n 
zoeklicht het vliegtuig van 
de vier Engelsen in de 
greep. De jongens konden 
geen kant op en "dee 
Pruus" hoefde hen nog 
alleen maar neer te knal-
len. Het vliegtuig werd ge-
raakt en vloog in brand. 
Langzaam ging het naar 
onderen en op het laatste 
zag ik alleen nog maar een 
rode gloed." De dag 
erna zijn ze nog gaan kij-
ken maar ze mochten niet 
kortbij komen. Wel zag hij 
nog in de verte een paar 
bruine laarzen van een 
Engelse jongen onder de 
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restanten liggen. "Dat zal 
ik nooit vergeten…."
Het café stroomde leeg en 
een paar mensen die 
slecht ter been waren, 

kropen op de voertuigen. 
In 
een optocht trokken we 
naar de plek waar het 
vliegtuig ongeveer neerge-
komen is. Daar las Teun 
Smeets van de basis-
school een gedicht voor 
over die vier Engelsen. De 
jongeren van de Itterse 
Gangsters hadden een 
leestafel in elkaar gelast 
en daar waren provisoir 
tussen plexiglas enkele 
kopieën van documenten 
over het gebeuren tussen-
gelegd. Ondertussen is het 
plexiglas vervangen 

door een mooie hemels-
blauwe aluminiumplaat 
waar alles op staat. Gèr 
Horssels had zijn uniform 
aangetrokken in de bloed-
hete zon en het zweet gut-
ste langs zijn gezicht. Als 
een echte veteraan 
onthulde hij de eerste 
leestafel en bracht op 
passende wijze de militaire 
groet. 
Vervolgens ging de stoet 
naar de kerk om het echte 

monument te onthullen. 
Na een dankwoord aan 
iedereen die had meege-
werkt, mocht Pierre Bas-
tings als initiator, oud-It-
ternaar en lid van de 
Stichting 
Hell on Wheels de doek 
van het monument afha-
len. Ons aller fa. Smeets 
uit het buurtschap Weert 
had een mooie beige 
steen uitgezocht op de 
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veldbrandmuur waar de 
bronzen plaquettes en het 
kunstig door Pierre Lu-
mens gemaakte RAF-em-
bleem op bevestigd zijn. 
Pastoor Backus sprak 
passende woorden en ze-
gende het monument in. 
Terwijl René Hofkamp op 
zijn bugel indrukwekkend 
en emotioneel de "Last 
Post" speelde zag ik ver-
schillende mensen een 
traantje wegpikken. Ten-
slotte 
werd nog nagepraat, na-
gedronken en nagegeten 
in het café.
Inderdaad, Itteren heeft 
die dag historie geschre-
ven.

Schilderij Theo Weijers,

We hebben het u vorige 
Dorpsberichten gezegd 
dat onze Itterse kunst-
schilder Theo Weijers een 
schilderij ging maken van 
het vliegtuigje dat neer-
stortte in de wei bij de ka-
de van Bundervoetpad en 
Op de Warrey. We zijn 
eens stiekem gaan kijken 
en waren meteen onder de 
indruk. Allerlei bekende 

en markante huizen van 
Itteren met grote spitse 
daken of trapgevels maar 
ook het kapelletje zijn voor 
de eeuwigheid vastgelegd. 
We gaan nu kijken of dit 
pronkstuk voor Itteren be-
waard kan blijven. En 
voor de allernieuwsgierig-
sten, trek uw stoute 
schoenen aan en doe wat 
wij ook deden……
U hoort nog van ons.
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De Itterse motor toerrit.

Ook dit jaar heeft weer de 
Itterse motor toerrit 
plaatsgevonden. Dit eve-
nement begint een goede 
traditie te worden, want 
het was de 11e keer en 
hopelijk volgen er nog ve-
le. 

De traditie is gestart in 
1996, toen het plan werd 
opgevat om met alle mo-
torrijders uit Itteren een 
tocht te gaan maken. On-
danks het feit dat Itteren 
klein is, wonen er namelijk 
relatief veel motorrijders in 
ons dorp (welke andere 
gemeente heeft op 450 
huishoudens ca. 40 mo-
torrijders?). Elke Itternaar 
in bezit van motor of mo-
torrijbewijs kreeg een uit-
nodiging in de bus, om op 
een zaterdagochtend op ‘t 
Brook te verschijnen met 
motor en volle tank. Elke 
motor was welkom, onge-
acht merk, bouwjaar, cy-

linderinhoud, staat van 
onderhoud of bouwjaar 
van de bestuurder. Na een 
gezamenlijke rit door de 
Ardennen werd bij terug-
komst een pilsje gedron-
ken in de kroeg, en ge-
constateerd dat iedereen 
het erg leuk had gevon-
den. Er moest het volgen-
de jaar weer een rit ko-
men, en volgens dit sce-
nario heeft sindsdien elk 
jaar een rit plaatsgevon-
den.

Zodoende werd er op za-
terdag 9 september om 
10.00 weer verzameld bij 
de kroeg, waar Wil en Chi-
ara de koffie klaar hadden. 
Om 10.30 werden de mo-
toren gestart, en met mooi 
weer vertrokken ca. 35 
motoren voor een rit naar 
Kreuzau in de Eifel. Na 100 
km rijden over slingerende 
binnenwegen werd rond 
het middaguur aangelegd 
bij een restaurant. Na zo’n 
rit van een paar uur heb-

ben de meeste deelne-
mers “pien in de vot” en 
behoorlijk honger. Geluk-
kig kon men aanschuiven 
voor een lopend buffet, 
waar je voor 5 euro zo veel 
kon eten als je wou. 

Na versterking van de in-
wendige mens werd de rit 
vervolgd, en via een tus-
senstop bij een terrasje, 
arriveerden we om ca. 
18.00 in bij café ‘t Tref-
punt. Moe maar voldaan 
na een rit van 220 km, 
zonder ongelukken of gro-
te panne, ging een pilsjes 
er wel in. 

Bij de kroeg was onder-
tussen van alles aan de 
hand: de straat was afge-
zet en versierd, door de 
Itteren Gangsters was bui-
ten een overdekt podium 
gebouwd, motoren reden 
af en aan, en L1 was dit 
alles aan het filmen. Vanaf 
19.30 waren alle inwoners 
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van Itteren welkom op het 
straatfeest, en werd er tot 
in de kleine uurtjes gefeest 
met live muziek van onze 
eigen Itterse band “ Multi-
ple Choice”.

Al met al weer een zeer 
geslaagde dag, mede door 
ondersteuning van Wil en 

Chiara van café ’t Trefpunt, 
Joop Verhulst  van de 
Dorpsraad Itteren, Theo 
Weijers van Conex VOF, 
Marc Chevange van Bak-
kerij vd Weerdt en Bartho 
Lhomme met kornuiten 
van de Itteren Gangsters. 
Namens de organisatie 
dank voor jullie hulp.

Marco Plompen

Armand Tummers

Piet van den Hurk
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Afghanistan/Itteren

Van maart t/m augustus 
van dit jaar hebben z’n 
1000 militairen van de De-
ployment Task Force 
(DTF), de zogenaamde 
kwartiermakers, de Neder-
landse missie voorbereid 
die op dit moment in Af-
ghanistan in volle gang is. 
In de zes maanden dat de 
DTF was uitgezonden, 
voerde ze vele logistieke 
transporten uit, legde 
voorraden aan en bouwde 
drie kampementen op: de 

vliegbasis Kandahar, Tarin 
Kowt en Deh Rawod. Dit 
maakte het mogelijk dat 
de huidige grond- en 
luchttroepen op tijd met 
hun missie konden aan-
vangen.

Onder hen was ook een 
inwoner van ons dorp, 
namelijk Bertie Hamakers.

Op maandag 2 oktober 
ontving hij, samen met alle 
andere militairen van de 
DTF, in het bijzijn van mi-
nister-president Balkenen-
de, de commandant land-
strijdkrachten luitenant-
generaal Peter van Uhm 
en diverse opper- en 
vlagofficieren van de 
deelnemende kr i jgs-
machtdelen, de herinne-
ringsmedaille voor vre-
desoperaties.

Daarna mocht hij zelf na-
mens alle andere militai-
ren, onder het toeziend 
oog van de premier, zijn 
vriendin een zilveren roos 
opspelden en de kleine 

Rick een herinneringsme-
daille omhangen, want niet 
alleen voor de uitgezon-
den militairen maar ook 
voor de thuisblijvers waren 
het zware en moeilijke tij-
den.

Wij als ouders zijn heel blij 
dat zijn missie voorbij is en 
dat hij weer heelhuids is 
teruggekeerd uit Kandahar 
waar hij was gelegerd. We 
willen op deze manier ie-
dereen in Itteren bedanken 
voor de steum en de be-
langstelling die wij in deze 
moeilijke tijd hebben mo-
gen ervaren.

Han en Magda Hamakers
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Acties tegen illegaal  vis-
sen

In de nacht van vrijdag 1 
september op zaterdag 2 
september 2006 werden 
bij een gecombineerde 
controle- en handhavings-
actie, uitgevoerd langs de 
Maasoevers en de diverse 
vijvers in het 
stroomgebied van de 
Maas tussen de Neder-
lands-Belgische grens en 
Itteren, 42 personen 
gecontroleerd en 16 pro-
cessen verbaal uitgedeeld. 
Bij de actie van afgelopen 
vrijdag werden op 
verschillende locaties on-
aangekondigd 42 perso-
nen gecontroleerd, waar-
van 5 de Poolse, 6 de 
Duitse, 
2 de Russische en 29 de 
Nederlandse nationaliteit 
hadden. Van die 42 perso-
nen keerden er 
uiteindelijk 16 huiswaarts 
met een proces verbaal. 8 
personen werden verbali-
seerd voor vissen 

zonder vergunning of akte 
(€ 50,- boete). Twee pro-
cessen verbaal werden 
gegeven wegens 
nachtvissen in het grindgat 
Itteren. Drie personen 
werden verbaliseerd om-
dat zij zich op verboden 
terrein bevonden. Eén per-
soon kreeg een boete van 
€ 260,- wegens het ver-
branden van afval. 
Tenslotte kregen nog en-
kele personen een proces 
verbaal wegens diverse 
verkeersovertredingen. Er 
werd o.a. gelet op het ille-
gaal vissen, vissen zonder 
geldige papieren, dumpen 
van afval, open vuur 
stoken, kamperen langs 
de waterkant en illegale 
vreemdelingen.

Weten (e)ze(ls) waar
 Itteren ligt?

Een tijd geleden hoorde ik 
dat de mensen van alles 
voor ons bepalen, ge-
meenteraadsleden, 
ambtenaren, enz. niet 
zouden weten waar Itteren 
(of Borgharen) ligt. Dat zal 
toch wel niet waar zijn, 
denk je dan maar op korte 
tijd kreeg ik toch het ge-
voel niet weg. 

Heeft u bovenstaand stuk-
je gelezen over de acties 
van illegaal vissen? Ie-
mand van de politie ver-
telde 
ons dat ze niet bij het 
grindgat geweest waren 
maar alleen op het be-
vaarbare gedeelte van de 
Maas 
e n h e t J u l i a n a k a-
naal……….

Er werden nieuwe ANWB-
borden geplaatst op de 
splitsing Meerssenhoven, 
Klipperweg en wat staat 
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er: "Bergharen" i.p.v. 
Borgharen. Dat bord staat 
al enige maanden dus…

We zitten wel eens met 
mensen van de gemeente 
om tafel en hadden het 

erover dat de communica-
tie 
eigenlijk beter zou kunnen 
(zie ook artikel Grensmaas 
en winkel). 

Tijdens de herdenking van 
de oorlogsslachtoffers 
kwam één van de oorlogs-
veteranen naar me toe en 
vertelde me het relaas van 
zijn tocht van Pottenberg 

naar Itteren. Hij nam de 
bus van Pottenberg 
richting station en wilde 
daar de bus naar Itteren 
nemen. Hij kwam bij het 
station en vroeg aan de 
chauffeur welke bus hij 

moest nemen. Hij kreeg te 
horen "de belbus". Daar-
voor kon hij zich bij het 
kantoor melden maar het 
was zondag dus het kan-
toor was gesloten. Hij 
heeft daarna van alles 
geprobeerd maar zonder 
resultaat. Uiteindelijk heeft 
hij een taxi genomen en 
kwam met de taxi naar 
Itteren.

Op vrijdag 11 augustus 
zagen we allerlei borden 
langs de weg liggen (vlak 
voordat de scholen weer 
begonnen) alsof er een 
verkeersomleiding zou 
zijn. Via onze website 
www.itteren.nl werd ge-
vraagd of 
wij wisten wat er ging ge-
beuren. Navragen dus 
maar niemand had iets 
gehoord. Nakijken op de 
website van de gemeente 
Maastricht, uhm ja ……. 
daar staat van alles over 
wegafsluitingen maar niks 
over Itteren. In het week-
end was natuurlijk nie-
mand te bereiken bij de 
gemeente dus wachten tot 
maandag. Maandag wer-
den de borden gezet en 
vanaf de ijzeren brug wer-
den de mensen door een 
30 km.-zone gestuurd nl. 
vanaf Op de Bos rechtsaf 
naar Op de Hoogmaas, 
Op de Warey en 
Keizerstraat om dan weer 
Op de Bos, Geneinde te 
komen. Dat was om de 
mensen terug naar 
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Maastricht te sturen……
Maandagmiddag kregen 
we te horen dat de roton-
de Borgharenweg, Balije-
weg, Ankerkade hersteld 
zou worden en vandaar 
dat de mensen van 
Borgharen via Itteren naar 
huis konden. Jammer hè 
van 
de gemeente dat ze niks 
van tevoren in b.v. de 
Maaspost gezet hebben. 
Zelfs de Limburger heeft 
de 
"gehaktbal" van de week 
hieraan gespendeerd. 
Toen dachten we: nu zul-
len ze wel beter 
communiceren. 

Achteraf een beetje naïef 
want……
Op 4 september jl. merk-
ten we dat er weer files 
stonden en bleek dat de 
Borgharenweg richting 
Maastricht dicht zat. 's 
Avonds kwamen we er via 
een e-mail achter dat de 
Borgharenweg afgesloten 
was tussen 4 en 8 sep-
tember.  Op woensdag 

werd er weer door de ge-
meente gecommuniceerd 
dat 
ze een vergissing hadden 
gemaakt: de weg was niet 
afgesloten maar gestremd! 
En toen we langs 
fietsten, zagen we een 
bord: "Borgharenweg af-
gesloten"!
Toen dachten we dat het 
goed zou zijn om de ge-
meente te vragen om bij 
de planning van 
wegwerkzaamheden één 
week voor de werkzaam-
heden een berichtje in de 
Maaspost te zetten en als 
de Limburger de gehaktbal 
uitgeeft dan hebben wij de 
gouden ezel. Maar ja…….

Via onze mensen van het 
wijkteam werd gevraagd 
om de ijzeren brug weer 
eens op te knappen. Het 
werd toegezegd en twee 
weken voor de werkzaam-
heden begonnen werd al 
aangegeven dat er in het 
weekend van 8 oktober de 
brug dicht zou zijn. Zo kan 

het dus ook. Complimen-
ten voor 
Rijkswaterstaat want die 
knapt de brug op. Helaas 
is men vergeten de Stads-
bus in te seinen. Het is 
ook nooit goed!

Alleen….
Even later kregen we een 
berichtje van de gemeente 
dat er op verschillende 
plaatsen 
wegwerkzaamheden wa-
ren: in het weekend van 8 
oktober: Borgharenweg, 
Balijeweg en 
Bosscherweg, in het 
weekend van 20 oktober 
bij overweg Mariënwaard 
(Limmelderweg) en in het 
weekend van 27 oktober: 
Limmel (Kasteel Ver-
duynenstraat). Hier staat 
Itteren helemaal niet bij: 
Weten ze echt niet waar 
Itteren ligt?
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Wijkteam:

In het wijkteam van 14 
september zijn de volgen-
de onderwerpen aan de 
orde geweest:

Veilige fietsroute:
Er zijn allerlei plannen om 
een veilige fietsroute van 
en naar Itteren en Borgha-
ren naar de stad te 
maken. Zodra de plannen 
definitief worden laten wij 
het u weten. 
Het fietspad achter An-
kersmit is in de zomer ge-
repareerd korte tijd daarna 
kwam alweer het 
hardnekkige onkruid naar 
boven. De gemeente had 
het al laten maken voordat 
wij de gelegenheid 
hadden om er melding van 
te maken. Ze houden het 
dus goed in de gaten!

Seniorenwoningen.

K u n n e n e r ( s e n i o-
ren)(huur)woningen komen 
in Itteren? 

Volgens de regeltjes is dan 
een zogenaamd vitaliteit-
simpuls nodig. Daarvoor 
moet een 
projectontwikkelaar een 
plan maken. Die is er in 
het afgelopen voorjaar ge-
komen maar er zijn tot nu 
toe nog geen plannen be-
kend. De voorkeur gaat uit 
naar grondgebonden wo-
ningen (geen hoogbouw), 
het moet gecombineerd 
worden met de steden-
bouwkundige voorwaar-
den en het moet winstge-
vend 
zijn. Vooral door de laatste 
voorwaarde, winstgevend-
heid, gaat de Dorpsraad 
kijken welke 
mogelijkheden er zijn om 
eventueel een wonings-
tichting zo ver te krijgen 
om hierin mee te werken. 

Milieuperron:
Het is de bedoeling dat bij 
het milieuperron eerst een 
laag grove grind komt met 
daarop een laagje 

fijne grind met daar over-
heen grastegels. Zodoen-
de hopen we dat het 
modderballet na de nodige 
regenbuien niet meer zal 
plaatsvinden. De gemeen-
te heeft dit al gemaakt..

Gaten in de brug:
De planning is dat de brug 
op korte termijn wordt op-
geknapt. Het is momenteel 
een gevaar voor met 
name (brom)fietsers en 
motorrijders.

Crossen met brommers 
door Itteren:
Er zijn klachten bij Dorps-
raadleden binnengekomen 
dat jongeren met (al dan 
niet opgevoerde) 
brommers of motors met 
en zonder helm crossen 
door Itteren. Dit levert 
vaak levensgevaarlijke 
situaties op. Het is belang-
rijk dat inwoners dit mel-
den bij het klantenmeld-
punt tel.3504000 of bij de 
politie tel.0900-8844.  De 
wijkagent geeft aan dat 
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daar waar mogelijk gecon-
troleerd zal worden.

Hondenpoep:
Landelijk is het verplicht 
om "ruimmiddelen" bij je 
te hebben als je de hond 
uit laat. Omdat er maar 
weinig milieuagenten zijn 
in Maastricht is handhaven 
moeilijk.

Groen:

Wij hebben de wens geuit 
om een bomenlaan te rea-
liseren aan weerskanten 
van de weg Op 't Brook 
en Meerssenhoven. Deze 
wens zal worden voorge-
legd aan de ontwerpers. 
Langs de weg van 
Meerssenhoven was vroe-
ger ook een dergelijke 
laan, het zal nog wel een 
poos duren voor we hier 
iets meer over kunnen ver-
tellen.

Daarnaast is er nog ge-
sproken over de winkel, 
verkeerssituat ies/weg-
werkzaamheden , de 
Grensmaas 
en het feit dat wij vonden 
dat de kermis eigenlijk he-
lemaal niks voorstelde dit 
jaar.
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Bent u op zoek naar een eigentijdse én veelzijdige 
vrijetijdsbesteding voor uw kind…?

Kom dan eens kijken bij scoutinggroep “de Eburonen”.

Elk kind vanaf 4 jaar is van harte welkom
Voor kinderen van 4 tot 7 jaar starten wij een nieuwe Bevergroep

Activiteiten:        
- spelen in de 
  natuur
- knutselen
- kokkerellen
- sporten
- kamperen
- dansen
- muziek maken
- toneel spelen
- schminken
Waar:
Ankerkade 161
Wanneer:
Zaterdag 
van 10.00 – 12.00 uu

Voor meer informatie kunt u 
- mailen naar bevers@eburonen.nl
- kijken op onze site: www.eburonen.nl
- bellen naar 06 51634764 (Aline)
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Verbetering openbaar vervoer voor Itteren

Er is de laatste tijd al veel over geschreven. Met ingang van 10 december 2006 gaat er 
heel wat veranderen op het gebied van het openbaar vervoer in Limburg. Onlangs heeft er 
nog in de regionale kranten een paginagrote advertentie gestaan van de Provincie Lim-
burg waarbij de eerste aanzet werd gegeven voor kennismaking met het nieuwe systeem. 
Want er gaat namelijk nogal wat veranderen. Er komt een vervoerder voor heel Limburg 
(Veolia Transport Limburg) die zowel het stads- als het streekvervoer gaat verrichten, de 
treindienst Roermond-Nijmegen en de treindienst Maastricht-Heerlen-Kerkrade. Er wordt 
een compleet nieuwe busvloot aangeschaft die voldoet aan de strengste normen op 
milieugebied. De bussen voldoen namelijk aan de strenge EEV milieunorm, een norm die 
nog strenger is dan de Euro-5 norm die pas vanaf 2008 verplicht wordt. Ook zullen de 
bussen goed toegankelijk zijn voor mensen met een handicap of functiebeperking.

Over het nieuwe systeem is natuurlijk veel meer te vertellen maar waar we nu even aan-
dacht aan willen geven is het nieuwe voorzieningenniveau in Itteren. M.a.w. wat verandert 
er in Itteren per 10 december.

De huidige lijnen 8/18, 27 en 31 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een nieu-
we lijn 8 Villapark-Borgharen/Itteren-Bunde. In Bunde wordt aangesloten op de trein rich-
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ting Sittard. Eventueel kan men ook overstappen op de bus (lijn 52) naar Meerssen. In 
Bunde wordt een rondje gereden via Vliegenstraat, Bunde NS en Beukenlaan.

Lijn 8 wordt een vaste lijn, met een vaste frequentie (halfuurdienst) en een vaste lijnvoe-
ring. Dus geen ringlijn meer zoals dat nu het geval is, er wordt dus ook niet meer via de 
Beatrixhaven gereden. Er hoeft ook niet meer gebeld te worden.

Er zal zoals gezegd gereden worden met een vaste frequentie van een halfuurdienst van 
s'morgens vroeg (ca 06.00 uur) tot s'avonds laat (ca 24.00 uur). Uiteraard zal er op zater-
dag en zondag iets later 
begonnen worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve dienst-
regeling. Zodra daar meer over bekend is zullen wij hier weer over informeren via onze 
website (www.itteren.nl). Deze informatie is dus nog even onder voorbehoud van eventu-
eel kleine wijzigingen. Uiteraard zal ook de 
vervoerder ook met allerlei informatie naar buiten komen. Zo komt er een informatiekrant 
met alle informatie die voor reizigers van belang is.

Voor de mensen die regelmatig met de bus reizen is het nu zaak goed op te letten welk 
abonnement wordt genomen. Met een zogenaamd sterabonnement kan men namelijk 
vanuit de zelf gekozen centrumzone reizen naar alle richtingen. Met een twee zoneabon-
nement met als centrumzone Maastricht 
Noord (zone 6650) kan men in het vervolg ook naar Bunde, Geulle of Meerssen. Theore-
tisch gezien kon dat vroeger ook maar aangezien er geen bus reed tussen Itteren en Bun-
de maakte niemand daar gebruik 
van. Onze tip is dus kijk voortaan even goed uit en kies de juiste centrumzone. Reizigers 
met bestemming Maastricht Randwijck b.v kunnen beter kiezen voor de zone Maastricht 
centrum (zone 6659) als centrumzone. Voor hetzelfde geld ontstaan er dus veel meer 
reismogelijkheden.

Omdat de bus in Bunde aansluit op de trein bestaat nu ook de mogelijkheid om een ge-
combineerd trein/busabonnement te krijgen. De busabonnementen zijn in combinatie met 
een NS-kaart aanzienlijk goedkoper. Het busabonnement is zowel geldig in de opstaplaats 
als de plaats van bestemming.
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Uw nieuwe wijkagent…….even voorstellen.

Mijn naam is Luud Gorissen. Ik ben uw nieuwe 
wijkagent in de wijken Limmel, Nazareth, Itteren, 
Borgharen en de Beatrixhaven. Zoals u ziet, een 
vrij groot gebied. Ik werk vanuit het politiebu-
reau aan 
de Molensingel 25 te Maastricht, alwaar de ba-
siseenheid Maastricht-Oost gehuisvest is.

U kunt mij op de volgende wijzen bereiken:
-	 telefonisch via het algemene nummer 
0900-8844

-via e-mail op luud.gorissen@limburg-zuid.politie.nl
-op het spreekuur in uw wijk
-of via het postadres Postbus1230, 6201 BE Maastricht

De locaties en tijdstippen van de spreekuren blijven ongewijzigd:
* Limmel:	 2e dinsdag van de maand van 19:00-20:30 uur 
                  	 	 (in het kantoor van woningstichting Sint Servatius aan de Nebostraat)
* Nazareth: 	 4e dinsdag van de maand van 19:00-20:30 uur
	 	 	 (in het gemeenschapshuis aan de Kasteel Rivierenstraat)
* Itteren: 	 1e vrijdag van de maand van 13:30-14:30 uur
	 	 	 (in de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat)
* Borgharen: 	1e vrijdag van de maand van 15:00-16:00 uur
	 	 	 (in de Haarder Hof aan de Schoolstraat)

Als u liever niet naar het spreekuur in uw eigen woonwijk gaat, dan is dat geen probleem.
Komt u gerust naar een van de andere spreekuren.

Tot ziens!
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Bestemmingsplan Gemeente Maastricht over de Grensmaas

Zoals u waarschijnlijk weet, houdt de Dorpsraad zich al jaren bezig met de Grensmaas. Dit leidde vaak tot 
veel frustraties omdat b.v. de gemeente Maastricht wel beloofde dat we op de hoogte gehouden zouden 
worden maar vervolgens jaren lang nooit communiceerde. Zo werd ook een bezwaarschrift gemaakt tegen 
het bestemmingsplan die we in de vorige Dorpsberichten hebben geplaatst. Hieronder staat welke antwoor-
den wij daar gevonden hebben.

Vraag Dorpsraad Antwoord Gemeente
Waarom is er geen inspraak en 
overleg met inwoners van Itteren 
geweest?

De wettelijke inspraakverplichting op grond van artikel 6a WRO is 
per 1 juli 2005 komen te vervallen.

Er dient duidelijkheid te komen 
waarom de zuidelijke kade tijdelijk 
wordt verhoogd, wat hiervan de 
consequenties zijn en welke (veili-
ge) oplossingen hiervoor mogelijk 
zijn.
(Zuidelijke kade is tussen Bours en 
voetbalveld)

De locaties en dimensies van de tijdelijke depots, werkwegen en de 
ringdijken te Itteren zijn dusdanig gekozen dat de belemmeringen 
voor de afvoer van de Maas ten tijde van hoogwater minimaal zijn. 
Ondanks deze optimalisaties tonen hydraulische berekeningen aan 
dat geringe waterstandverhogingen zullen optreden bij de zuidelijke 
kade van Itteren tijdens hoge afvoeren van de Maas. Om het huidi-
ge veiligheidsniveau van deze kering te handhaven, zal de kade 
voor uitvoering van de werkzaamheden worden verhoogd. De exac-
te verhoging wordt in overleg met het Waterschap bepaald. Ver-
keerstechnische maatregelen zullen ruim voor aanvang van de 
werkzaamheden bekend gemaakt worden.

De werkwegen dienen anders ge-
projecteerd te worden ten behoeve 
van de veiligheid van de bewoners.

Er is – naar aanleiding van fijn stofberekeningen – recentelijk geble-
ken dat de werkweg ten zuiden van Itteren naar het zuiden verlegd 
dient te worden. Door deze aanpassing wordt de norm voor fijnstof 
rond deze werkweg nergens overschreden. De plankaart zal op dit 
punt worden aangepast.

In het Ontwerp-Bestemmingsplan 
dient correct te worden aangege-
ven hoe de wegkruisingen worden 
gerealiseerd. Wij pleiten voor een 
oplossing waarbij de oprit naar de 
brug rechtstreeks wordt aan geslo-
ten op de kade met daarbij een 
verruiming van het doorstromings-
profiel anticiperend op de toe-
komst.

In het ontwerp bestemmingsplan Grensmaas is reeds een rege-
ling opgenomen die de hoogwaterontsluiting planologisch-ju-
ridisch mogelijk maakt. Om deze mogelijkheid beter op de 
kaart aan te duiden wordt de aanduiding zoekgebied ongelijk-
vloerse kruising vergroot en dus ook langs de bestaande ont-
sluitingsweg “Op de Bos” aangegeven. Tevens is op pagina 126 
van de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan onder het kop-
je “Ongelijkvloerse kruising” een tekst hierover opgenomen.
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Afwerking van de dekgrondber-
gingdekgrondberging onder maai-
veld zoals in het Ontwerp-Bestem-
mingsplan is aan gegeven, is voor 
ons onacceptabel, ook vanwege de 
uitreding van vervuild kwelwater.

De dekgrondberging Itteren kent een geaccidenteerd bodemprofiel. 
Op het laagste punt zal de opleverhoogte maximaal 2,2 meter onder 
het huidige maaiveld zijn. Water zal echter door de profilering snel 
uitstromen richting Maas, waardoor geen sprake zal zijn van stag-
nant water.

Er dient een alternatieve locatie 
voor de visvijver te worden gezocht 
waardoor de dekgrondberging lo-
kaal ook op hoger niveau kan wor-
den gerealiseerd.

Indien er echter vanuit de bevolking vraag naar is om een visplas te 
realiseren, is dit voor de gemeente Maastricht geen bezwaar.
Gezien de natuurdoelstelling van het Grensmaasproject mag recre-
atie de ontwikkelingsruimte voor dynamische ecologische proces-
sen en het natuurontwikkelingsbeheer niet blokkeren. Vandaar dat 
bijvoorbeeld boothellingen of parkeerplaatsen dicht op de oever 
voor oevervissers, niet zijn opgenomen in de plannen. 

De afspraken m.b.t. het zwerfvuil 
zijn te vrijblijvend. Er dienen helde-
re en concrete afspraken te worden 
opgenomen wie verantwoordelijke 
is voor het opruimen van het zwerf-
vuil.

De gemeente Maastricht ziet de zwerfvuilproblematiek als een groot 
probleem.
Het opruimen is en blijft de verantwoordelijkheid van de grondeige-
naren. In het kader van het integraal beheersplan Grensmaas zullen 
de toekomstige beheerders van het natuurgebied nadere afspraken 
maken over het opruimen van het zwerfvuil.

Er dient duidelijkheid te komen 
over de contourlijnen en de geluid-
snormen voor de bewoners van 
Itteren tijdens de uitvoering van de 
grensmaaswerken. Dit kan leiden 
tot ernstige gezondheidsproblemen 
voor bewoners. 

De provincie Limburg heeft zich uitgesproken om voor grote-
re woonkernen (> 20 woningen) een lagere grenswaarde van 55 
dB(A) ten gevolge van baggermolens te zullen hanteren.

Aangegeven dient te worden welke 
maatregelen genomen zullen wor-
den om de overlast van verontrei-
nigd  stof te beperken.

Om de overlast als gevolg van stof tot een
minimum te beperken zal het Consortium Grensmaas de werkwe-
gen door middel van waterwagens nat houden.

Wij verzoeken U de hoogte van de 
WOZ-waarde nader te onderzoe-
ken en hiervoor duidelijke criteria 
op te stellen en bewoners hierover 
in te lichten voordat besluiten ge-
nomen worden. Moet hier niet bij 
staan dat wij denken dat de waarde 
van de huizen zal dalen?

In verband met het Grensmaasproject wordt de uitgangssitua-
tie vastgelegd door een nauwkeurige inventarisatie van alle 
vastgoed in het gebied. Een en ander is gewaarborgd via de 
uitvoeringsovereenkomst die tussen partijen is getekend. In-
dien als gevolg van het project ten aanzien van de waarde van 
woningen schade geleden zou worden, kan dit gemeld worden bij 
het centrale schade-meldpunt dat in het kader van het Grens-
maasproject wordt ingesteld.
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Er dienen duidelijke uitvoerings-af-
spraken en termijnen te worden 
gemaakt met Vlaanderen. Idealiter 
wordt de Hochterbampd tegelijker-
tijd of zelfs voor aanvang van de 
Itterse locatie aangepakt.

De uitvoering van Hochterbampd en Herbricht is gepland in
de periode 2009-2010. De uitvoering van de locatie Itteren is ge-
pland in de periode 2009-2015. Hiermee is aangetoond dat er dui-
delijke afspraken zijn gemaakt met Vlaanderen en dat er geen spra-
ke is van een eenzijdige inrichting.

Er dient eerst duidelijkheid te ko-
men over de gevolgen voor Itteren 
van het project Maasroute in relatie 
tot de grensmaaswerken alvorens 
te besluiten.

Het tracébesluittracébesluit over de verbreding van het kanaal is 
niet definitief. Indien het tracébesluit definitief wordt, zal een apart
bestemmingsplantraject worden ingezet hiervoor. Dit zal naar ver-
wachting aan het eind van 2006 zijn.

Het bewerkstelligen dat de fietsrou-
te via de westelijke oever van het 
Julianakanaal in stand wordt ge-
houden.

Geen antwoord

Daarnaast hebben we gevonden dat de wethouder L. Winants tijdens de behandeling in de gemeenteraad 
op 27 juni de volgende toezegging heeft gedaan.
 
Wethouder Winants:
”Het college zal alle inspanningen verrichten om de belangen van de inwoners te waarborgen. Indien moge-
lijk is hij bereid om de gemaakte en te maken afspraken in een convenant vast te leggen zoals voorheen 
door wethouder Kuiper geïnitieerd. Winants zal in de commissie uitvoerig terugkoppelen over de aanpak bij 
de uitvoering.”

Daarnaast heeft de Dorpsraad een e-mailmail gekregen van de voorlichtster van de gemeente om te kijken 
hoe we de communicatie onderling kunnen verbeteren dussssss het gaat de goede kant op! 
Op 29 augustus zijn de voorzitter Joop Verhulst en Sander Bastings met twee ambtenaren gaan praten en 
naar aanleiding van dit gesprek heeft de gemeente zich achter de Dorpsraad geschaard en heeft namens de 
gemeente twee brieven gestuurd naar de Provincie en Rijkswaterstaat met o.a. de vraag om de definitieve 
beschikking voor het maken en behouden van werken ter uitvoering van het Grensmaasplan, cluster 
Borgharen/Itteren aan te passen met  “hoogwatervrije bruggen”.
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Openbare Zitting Grensmaas Provincie. 

Op 16 augustus was er een bijeenkomst waar de Provincie de ontwerpbesluiten voor de uitvoering van het 
Grensmaasplan voor o.a. Borgharen en Itteren, heeft toegelicht. Het was behoorlijk druk maar vooral van 
mensen van buiten Itteren en veel ambtenaren. Op die ontwerpbesluiten heeft de Dorpsraad “zienswijzes” 
aangeleverd bij zowel de Provincie alsook bij Rijkswaterstaat.
Hier werd o.a. verteld dat als de zuidkade van Itteren, zeg maar van Bours naar het voetbalveld, ongeveer 5 
cm. hoger gemaakt wordt dit veilig genoeg zou zijn om tijdelijke gebouwen neer te zetten en allerlei werkwe-
gen te kunnen aanleggen tussen Borgharen en Itteren. Vroeger hebben we wel eens anders gehoord. Daar-
naast is bekend dat de Belgen (gelukkig) ook gaan afgraven. 
Svp onderscheid maken tussen de tijdelijke en de permanente situatie; misschien is het beter om de brief 
integraal over te nemen, dan is namelijk ook te  zien hoe de afgraving zich verhoudt tot de waterstanden

Daarom is onze zienswijze: De vergunning voor de afgraving  bij Borgharen-Itteren niet te verlenen voordat 
er duidelijk is dat de Vlaamse locaties bij Itte-
ren eerder van start zullen gaan dan de afgra-
vingen bij Borgharen-Itteren waardoor bo-
dembescherming met kadeverhoging niet no-
dig is.Als dit niet mogelijk blijkt de afgraving 
zodanig te reduceren dat de stroomsnelheden 
tot het vereiste niveau verminderen waardoor 
bodembescherming met kadeverhoging niet 
nodig is. Ook bij Itteren moet een rivier ont-
staan die een belangrijke meerwaarde heeft 
zowel vanuit rivierkundig opzicht als vanuit het 
oogpunt van natuurontwikkeling en daarmee 
beter tegemoet komt aan een de hoofddoel-
stellingen van het Grensmaasplan.

BOM

De vereniging Bewoners Overleg Maasvallei 
met als voorzitter Jan van Eechoud voorop, 
heeft zich ook bezig gehouden met de 

Grensmaasperikelen. Borgharen en Itteren horen ook bij dit overleg. Zij hebben ook een brief geschreven 
naar de Provincie waarin o.a. de argumenten van ons in de brieven naar de gemeente en provincie ook naar 
voren komen. Via de BOM zijn we ook aan een publicatie gekomen over de schaderegeling van de Grens-
maas. Omdat dit ons allen aangaat, hebben we het belangrijkste stuk hierbij gevoegd. Als u meer wilt weten, 
ga naar onze website www.itteren.nl waar de brieven in zijn geheel zijn te lezen en waar nog meer staat over 
de schaderegeling. U kunt ook nog doorklikken naar www.maaswerken.nl 
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firma Koekkelkoren te Borgha-
ren (tel. 043-3632636). De re-
den hiervoor is dat  de wettelijk 
verplichte drank- en horecaver-
gunning voor de Aw Sjaol op 
naam staat  van de firma Koek-
kelkoren.
Zou men van deze diensten geen 
gebruikmaken, dan zou dat be-
tekenen dat in de Aw Sjaol geen 
alcoholische dranken mogen 
worden geschonken.
Koffietafel/koud of warm buf-
fet
Het is ook mogelijk door de Aw 
Sjaol een koffietafel te laten 
verzorgen. In overleg met  de 
beheerder wordt hier voor ge-
zorgd. Hiervoor geldt  een vaste 
prijs van € 6,50 per persoon.
Indien de huurder een koud of 
warm buffet  wil (laten) verzor-
gen, kan hij zelf bepalen van 
wie hij dit betrekt.
Onderhoud/poetsen
De huurder dient  de gebruikte 
ruimte schoon achter te laten. 
Indien dit naar het oordeel van 
de beheerder niet  het  geval is, 
worden schoonmaakkosten van 
€ 9,00 per uur op de borg in 
mindering gebracht.
Indien men zelf niet wenst te 
poetsen (uiteraard wel zelf 
etensresten e.d. opruimen en 
afwassen), dan kan in overleg 
met de beheerder voor de prijs 

Dorpscentrum De Aw Sjaol
Dorpscentrum De Aw Sjaol 
wordt  momenteel intensief ge-
bruikt door de vaste verenigin-
gen van Itteren zoals de senio-
renvereniging, het  zangkoor, de 
damesvereniging, de gymnas-
tiekclub, ismakogie, de fifty-fif-
ty club, maar ook door mensen 
buiten Itteren zoals computer-
club De Acorn en bedrijven als 
Consent die voor incidentele 
vergaderingen en werkbijeen-
komsten een rustige locatie op 
prijs stellen.
Daarnaast  kan de Aw Sjaol door 
particulieren van binnen en bui-
ten Itteren incidenteel worden 
gehuurd voor feestjes en partij-
en. Vooral nu de zaal beneden 
opnieuw is geschilderd en met 
nieuwe meubels is ingericht, 
ziet  het  er een stuk aantrekkelij-
ker uit. Onderstaand zijn nog 
eens de voorwaarden waaronder 
de grote zaal beneden of de 
kleinere ruimte op de bovenver-
dieping van De Aw Sjaol ge-
huurd kan worden, toegevoegd. 

Voorwaarden huur
Reservering
Bij de beheerder(s) kunnen data 
worden vastgelegd voor het  hu-
ren van ruimte in de Aw Sjaol. 
De huurprijs bedraagt € 125,00. 
Bij de beheerders dient ook een 

aanvraagformulier ondertekend 
te worden.
Borg
Bij het bespreken van de ruimte 
bij de beheerder dient aan hem/
haar een borgsom te worden 
betaald van €  50,00 of door 
overmaking hiervan op reke-
ningnummer 91.97.00.470 CV 
Bank, ten name van Stichting 
Dorpscentrum de Aw Sjaol. Dit 
bedrag wordt na afloop uiteraard 
terug ontvangen. Wel zullen 
hierop eventuele kosten van 
breuk (glaswerk, serviesgoed, 
e.d.) alsook eventuele herstel- 
en schoonmaakkosten in minde-
ring worden gebracht.
Het  gebruik van de ruimte in de 
Aw Sjaol is voor eigen risico.
Drank
Indien men dit wenst kunnen 
consumpties en koffie door de 
Aw Sjaol worden verzorgd. 
Hiervoor geldt een prijs van € 
1,00 per consumptie. In overleg 
met de beheerder wordt  er voor 
gezorgd dat  de benodigde con-
sumpties gekoeld aanwezig zijn 
en dat de koffie gereed is.
Het  is echter ook mogelijk zelf 
voor de aanschaf van consump-
ties te zorgen. Dit  is uiteraard 
voor de gebruiker voordeliger. 
Wij zijn echter verplicht  als 
voorwaarde te stellen dat  alle 
drank wordt afgenomen bij de 

Itterse dorpsberichten              herfstnummer 2006

23



van € 45,00 hiervoor worden 
gezorgd.
Muziekinstallatie
In de benedenruimte is een mu-
ziekinstallatie aanwezig. Deze 
kan worden gehuurd voor een 
bedrag van 
€ 30,00 en hier zal ook een 
borgsom van € 50,00 voor wor-

den gevraagd. Ook dit bedrag 
wordt  na afloop uiteraard terug 
ontvangen. Bij het gebruik van 
de installatie dient men de ge-
meentelijke regels ten aanzien 
van geluidsoverlast zelf in acht 
te nemen. De kosten voor een 
eventueel procesverbaal in ver-
band met geluidsoverlast  zijn 

uiteraard voor rekening van de 
huurder.
Beheerders
Mevr. Lilian Speatgens, tel. 
043-3646660 (reserveren ruim-
te).
Dhr. Jef Groenveld: tel. 043-
3646053.

Itterse dorpsberichten              herfstnummer 2006

24



Fifty-Fifty Club

Donderdagmiddag 12 okto-
ber, om 2 uur start de
 fifty-fifty clubmiddag weer. 
Vanaf dat moment tot in mei 
2007 komt een groep man-
nen en vrouwen elke don-
derdagmiddag bijeen in de 
Aw Sjaol.
Afgelopen zomer, elke derde 
donderdag van de maand, is 
men trouwens doorgegaan 
met fietsen en wandelen.

Het programma in grote lij-
nen;
1e Donderdag – 
voorlichtingsmiddag
2e Donderdag – 
spellenmiddag en koersbal
3e Donderdag
 – wandelen of fietsen 
4e Donderdag –
 spellenmiddag en koersbal      

Komt U eens kijken donder-
dagmiddag 12 oktober, we 
drinken dan  een kop koffie 
en vertellen  verhalen over 
de voorbije zomer.

Werkgroep fifty-fifty      

Geluidsoverlast,

Laatst kwam ik terug naar 
Itteren en zag dat de ge-
luidsman van de Provincie 
bezig was aan zijn “kar”. 
Nieuwsgierig ging ik dus 
een praatje maken over de 
vorderingen. 

Hij was een beetje geïrri-
teerd want er was voor de 
tweede keer ingebroken in 
“zijn wagentje”. Als je dan 
bij zo’n man staat, vraag je 
natuurlijk of hij al iets kon 
zeggen over de geluids-
overlast. Hij gaf als tip 
voor de mensen die kla-
gen dat naast het tijdstip 
en de duur ook de soort 
toon omschreven kan 
worden: is het een brom-
toon of een hoge toon, al-
les op een toon of zitten er 
pieken in, soms zijn het 
ook geluiden waarvan je 
weet wat het is. 

Toevallig maakte toen een 
hijskraan van Maasdok 
een beweging en het be-
kende hogere geluid was 
duidelijk hoorbaar. “Weet 
je”, zei hij, “een lagere 

bromtoon klinkt veel ang-
stiger als een hogere toon. 
Zo werkt dat nu eenmaal 
bij mensen.”

Dat was mijn lesje van ge-
luidskunde oftewel audio-
logie!
:
 Bij geluidshinder
* Tijdstip van de aanvang 
en indien mogelijk ook het 
tijdstip van het einde van 
de hinder.

* Het geluidkarakter:

 • bromtoon/ diepge-
luid (laagfrequent)

 • hoge toon (hoog-
frequent)

 • monotoon (een dui-
delijke frequente)

 •  
 • continue aanhou-

dend geluid
 • impulsgeluid (piek-

geluiden)
* Indien mogelijk de bron 
vermelden
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Winkel In Itteren?  
 
Sinds begin augustus is de dorpswinkel in Itteren gesloten. De familie Prevoo heeft besloten om de dorps-
winkel na de vakantiesluiting in juli niet te heropenen. 
Veel bewoners hebben eerder, o.a. via de in 2005 gehouden enquête, aangegeven een dorpswinkel belang-
rijk te vinden. Ook de gemeente vindt het van groot belang dat er in Itteren een dorpswinkel blijft en werkt 
er daarom actief aan mee om in Itteren weer een dorpswinkel te krijgen. We zijn hierover ook in nauw over-
leg met o.a. de dorpsraad.
Maar de gemeente kan uiteraard niet zelf de winkel gaan exploiteren. Om weer een dorpswinkel te openen 
is het in ieder geval nodig dat er een nieuwe ondernemer is die hiervoor belangstelling heeft én een ge-
schikte, betaalbare locatie. Het streven was zoals we u eerder per brief in juli bericht hebben dat 
er in september een geschikte kandidaat zou zijn voor de dorpswinkel. Helaas is dit nog niet definitief ge-
lukt. De gemeente zet daarom momenteel alles op alles om een kandidaat voor de exploitatie van een 
dorpswinkel te vinden. Zo spoedig mogelijk moet ook duidelijk worden of er een geschikte, voor een nieuwe 
ondernemer betaalbare locatie in Itteren voorhanden is. Er worden nog locaties op hun mogelijkheden on-
derzocht, maar tot nu toe nog niet met een definitief positief resultaat. De huurprijs of de investeringskosten 
blijken te hoog of er zijn andere redenen waarom een locatie/pand niet in 
aanmerking komt. Toch gaan we gezamenlijk door met dit onderzoek en hopen snel tot positieve resultaten 
te komen. 
We houden u op de hoogte. Voor meer informatie: Albert Albers (stadsdeelleider maastricht-
noordoost), tel: 3505116 / email: albert.albers@maastricht.nl. 

(Elise Oosterbaan, afd. Communicatie/gemeente Maastricht)
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Op de basisschool wordt als vanouds weer hard gewerkt en geleerd. De kinderen van groep 7/8 
hebben een mooie kampweek achter de rug en de kinderen van groep 1 t/m 6 hebben genoten van 
een geweldige sportdag. 
Op 3 oktober namen wij afscheid van meneer Rob. Dit hebben we op een feestelijke wijze gedaan. 
Meneer Rob is jarenlang werkzaam geweest als leerkracht en heeft vele extra taken onder zijn hoe-
de genomen. 
Tevens hebben we vóór de vakantie afscheid genomen van meneer Marcel. Hij is nu werkzaam als 
directeur van een 3-scholenconstruct.
We wensen beide, nogmaals, heel veel werkplezier op hun nieuwe werkplek toe!

4 oktober a.s. start de kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: ‘de leeuw is los’. Het belooft een 
waar spektakel te worden, waarbij de kinderen vooral gestimuleerd worden te lezen. Leesplezier 
staat voorop! Het maken van zogenaamde leeskilometers helpt de kinderen een goed leesniveau te 
krijgen. Dit is belangrijk voor de gehele ontwikkeling. Mocht u nog leuke en goed bruikbare lees-
boekjes voor ons hebben, dan horen wij dat graag.

Christa Schneiders
wnd directeur 
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Financiën,

In het Lentenummer van de Dorpsberich-
ten heeft de penningmeester een overzicht 
gegeven van de stand van zaken van de 
financiën van de Dorpsraad. Daarin werd 
ook gevraagd voor een donatie van de in-
woners van Itteren. We weten hoe dat bij 
ons gaat: je leest het, je denkt van ja dat 
moet ik doen maar daarna wordt het weer 
vergeten. Wij denken dat dit met veel 
mensen zo gegaan is. Tot nu toe hebben 
minder dan 15 mensen een bedrag over-
gemaakt. In dat zelfde stukje hebben we 
aangegeven dat we liever zien dat 100 
mensen een bedrag van 10 eurocent 
overmaken in plaats van één iemand die 
b.v. € 100,- geeft. Omdat we denken dat 
de inwoners van Itteren het gewoon ver-
geten hebben, zijn we op het idee geko-
men om bij het boekje een klein briefje te 
doen dat u op een goed zichtbare plaats 
kunt hangen. Dit is dan een herinnering 
om eventueel toch een bijdrage te geven.
Voor de mensen die al een bijdrage gege-
ven hebben, geldt dit bericht uiteraard niet 
en wij willen hen ook alvast heel hartelijk 
danken voor hun bijdrage.

Waar gaat het geld naar toe?
Het geld van de Dorpsraad gaat voor het 
grootste gedeelte naar het maken van de 

Dorpsberichten. Er zijn natuurlijk ook klei-
nere posten zoals de huur van de Aw Sja-
ol, kosten zoals papier, postzegels, contri-
butie van o.a. Kamer van Koophandel, 
kosten website enz.

Maar waar wordt de Jeu de Boulesbaan, 
Oorlogsmonument, en beste JOP van be-
taald?
Daarvoor hebben we een “potje” dat heet 
“Kleine Kernenbeleid”. Het is een potje 
van de gemeente waar de inwoners en 
verenigingen van Itteren gebruik van kun-
nen maken. Bijvoorbeeld: laatst was een 
activiteit van de Itterse motorclub. Zij heb-
ben een begroting ingediend, de Dorps-
raad controleert of het voldoet aan de ei-
sen die de gemeente daaraan gesteld 
heeft en geeft een advies. De gemeente 
bepaalt uiteindelijk of het geld gegeven 
wordt. De gemeente betaalt dan op basis 
van rekeningen die ingediend zijn. Zo is 
ook het nieuwe meubilair in de Aw Sjaol, 
computers op de basisschool en nog veel 
meer betaald uit dat potje. 

Waarom zou u een donatie moeten ge-
ven? 
Zoals gezegd: het is vooral om te laten 
zien dat u ons werk waardeert. Zoals u 
ook in dit nummer kunt lezen, is er hebben 
we de afgelopen periode van alles ge-
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beurd zoals: de onthulling van het oor-
logsmonument, de perikelen rondom de 
winkel, de Grensmaas en we zijn nog be-
zig met het plaatsen van leestafels, kri-
tisch kijken naar de politieke partijen en 
we zitten regelmatig met de gemeente 
Maastricht, de wijkagent en anderen om 

tafel en er zijn natuurlijk ook nog vier 
maal per jaar onze Dorpsberichten, An-
kersmit, verkeersveiligheid zoals toen bij 
de Klipperweg, samenwerken met andere 
verenigingen, het Kleine Kernenbeleid en 
nog veel meer.

Wie denkt de Dorpsraad dat ze eigenlijk 
is?
De Dorpsraad bemoeit zich met van alles, 
dat staat hierboven beschreven. Maar 
wat vinden de bewoners er zelf van? We 
horen natuurlijk veel van verschillende 
inwoners maar soms horen we ook min-
der en dan vragen we ons af wat de be-
volking ervan denkt. Als bijvoorbeeld 
niemand iets zou aantrekken van de 
Grensmaas zouden we dan ook die vaste 
oeververbinding van Op de Bos naar de 
ijzeren brug hebben gekregen? Moeten 
we ons wel bemoeien met de veiligheid op 
de Klipperweg? Willen de mensen in Itte-
ren wel een winkel of gaan ze liever naar 
Bunde? 

De takkenroute
Ons snoeisel wordt opgehaald op

13 en 27 November
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www.itteren.nl

Service-pagina
weekenddiensten 
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 's-
morgens 08.00 uur  
vrijdag 17.00 uur tot 
maandag 08.00 uur
alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost: 
(043) 387 77 77

tandartsen
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdag,
zondag en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en 
van 17.00 tot 18.00 uur.

Centraal Tandartsnummer 
0900 4243434

Ambulance, politie, bran-
weer Telefoon 112

Apotheken
Centrale Apothekerstele-
foon (043) 361 94 04, of

raadpleeg tijdig uw eigen 
apotheek.
Stadsbus 
Voor de belbus bellen met 
(043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!

Meldpunt klachten Stads-
bus (043) 350 57 00

Vragen aan de gemeente? 
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00

Provinciale milieuklachten-
telefoon
(043) 361 70 70 

Drugslijn Politie Maastricht
(043) 400 66 33

Politie (geen spoed, wel 
politie nodig)
0900 - 8844

spreekuur politie
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 auw sloal

Schapen (melden inciden-
ten schapen op de kades)
046 433 18 14

Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht, 
(043) 369 06 90.

Verplegen en verzorgen, 
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg, 
(043) 369 06 30. (24u/dag)

Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.

Aw Sjoal (043) 364 39 49
dorpsraad
Voorzitter
Joop Verhulst       3250055
Secretaris
Richard Smeets   3641817
Penningmeester
Bèr Schoonbrood 3641735
leden
Servé Grouwels   3640537
Maria Lhomme     3652040
Han Hamakers     3646734
Renée Speijcken  3259810
Tonnie Prop          3472189
Sander Bastings   3646107
Wim Beijer           3644126  
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