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redactie
op alfabet
Han Hamakers
Joop Verhulst
Wim Beijer.
redactie adres
Brigidastraat 77
Op de Bannet 8
Rectificatie!
In onze vorige Dorpsberichten
stond een hinderlijke fout.
Op de voorpagina staat een schilderij van Theo Weijers waarop mensen staan die in Itteren geboren en
getogen zijn. Op blz. 2 kunt u zien
wie wie is. Helemaal rechts staat
Sander Lardinois. In het boekje
staat dat dit Pater Sander is. Dit is
niet correct. Dit moet Sander van
Drien zijn.
De redactie.
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Voorwoord
De eerste jaargang is
klaar.. Voor u ligt alweer
het eerste nummer van de
tweede.
Wat ons het meeste plezier doet, is dat de bijdragen uit het dorp toenemen.
Artikelen bedoel ik dan.
Over de financiën kunt U
ook nog het een en ander
lezen.
Als U iets kwijt wil, laat het
ons dan horen of stuur het
ons toe.
In dit nummer vindt U weer
een stuk over de grensmaas en dat zal voorlopig
ook zo blijven, denk ik.
Ook proberen we meer
aandacht van de politiek te
krijgen zoals u kunt lezen.
Als U ook naar “twee vandaag” hebt gekeken neemt
de kans dat we bedonderd
worden aardig toe. Ik hoop
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dan ook dat U ons massaal bijft steunen om er het
beste van te maken.
Wij zouden het dan ook
zeer toejuichen als op
26 april
het Martinushuis te klein
zou zijn.
We weten het, het is de
zoveelste voorlichtingsavond maar achteraf reageren is niet zo zinvol.
Een ander punt waar we
veel mee bezig zijn is de
w i nkel.

Daarover is goed nieuws
.We houden een winkel.
Hoe wat en waar kunnen
we nog niet vertellen. Als
dat kan, laten we U zo snel
mogelijk iets weten.
En verder al vast een vrolijk paasfeest en hopelijk
snel lenteweer!
Namens de dorpsraad
Joop Verhulst
vorzitter.
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Dorpsraad in het Nieuws
Op 6 januari 2006 kopte
"de Ster" met "Dorpsraad
Itteren zorgt voor veilige
Klipperweg". In de vorige
Dorpsberichten stonden
enkele artikelen over de
gevaarlijke situatie die op
deKlipperweg was ontstaan. Ook werd vermeld
welke actie de Dorpsraad
uitgevoerd had.
Dankzij een goede samenwerking met de gemeente Maastricht, waar
de ambtenaren meteen
aan het werk gingen, het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
(ROVL) en de politie,
waaronder onze wijkagent
Edwin Gulikers stonden er
al stopverboden op de
Klipperweg, voordat de
Dorpsberichten uitgekomen waren. Met andere
woorden: een complimentvoor allen die hieraan gewerkt hebben.
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Uit de Gloriëtte
We hebben begrepen dat de
Gloriëtte een aantal weken
niet bezorgd is in Itteren. In
de uitgave van week 9 maart
stond dit artikel:
Dorpsraad Itteren
Inwoners ijveren voor
hun belangen
Itteren – Langzaam druppelt men binnen voor de
bijeenkomst van de dorpsraad in de “Aw Sjaol”, een
gebouw dat sinds 1984
dienst doet als spil voor de
Itterse gemeenschap. Vele
verenigingen vinden er een
onderkomen, uiteenlopende activiteiten worden er
vereeuwigd voor het nageslacht. Saamhorigheid
dat heerst er, misschien
zelfs wel sterker sinds de
inlijving bij Maastricht in
1970. Een actieve en
strijdbare dorpsraad waakt
over de kwaliteit van leefbaarheid binnen hun gemeenschap. Al meer dan
25 jaar!

Ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum in 2004
werd een mooie gids vervaardigd waar in vogelvlucht op de voorbije jaren
werd teruggeblikt. Oude
foto’s, gedenkwaardige
momenten en bovenal ingrijpende veranderingen
kenschetsen de ontwikkeling en geschiedschrijving
van dit Zuid-Limburgse
dorp aan de Maas, dat met
haar ruim 400 huishoudens een wel heel aparte
plaats binnen de gemeente Maastricht inneemt.
Anno 2006 zijn de agendapunten van de dorpsraadvergadering de afgelopen twintig jaar nauwelijks veranderd. De problematiek rondom de wateroverlast van de Maas,
het ambitieuze Grensmaasplan en de grindwinning baart menig inwoner
grote zorgen, want wat betekent het voor hun dorp?
“We zijn absoluut niet tegen afgravingen die ons
dorp beschermen tegen de
wateroverlast”, zegt Han
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Hamakers, “maar we zetten wel vraagtekens bij delen van dat plan waar ons
dorp grote hinder van gaat
ondervinden.” Voorzitter
Joop Verhulst wijst naar de
kaart aan de wand waar
gearceerde vlakken drie
locaties markeren voor
grindwinning. “Ons dorp
vecht al jarenlang voor
verkeersveiligheid. Als er
vrachtwagens met grind af
en aan rijden bevordert dat
de verkeersveiligheid
voor onze inwoners niet”,
aldus de voorzitter.
Handhaven voorzieningen
Zo zijn er nog andere
hoofdbrekens voor de
Itterse gemeenschap.
Het handhaven van
noodzakelijke voorzieningen, zoals een dorpswinkel en het openbaar
vervoer staan op de
tocht. Marco Smeets (tevens webmaster van de
goed verzorgde website
www.itteren.nl) geeft aan
dat de reguliere busdiensten op zondag en in de
5
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avonduren al vervangen
zijn door de belbus.
“We zijn vergeleken met de
andere stadsdelen van Maastricht een heel kleine gemeenschap waar een sterke
sociale controle heerst. Wat
voor ons belangrijk is, is dat
we in staat zijn om die weinige voorzieningen die we nog
hebben voor ons dorp te behouden.” Sinds de inlijving
bij Maastricht verloopt de

communicatie via een daartoe
aangewezen stadsdeelcoördinator, maar het tempo van de
gemeente strookt niet altijd
met het tempo van de dorpsraad.
Joop Verhulst: “Voor de Kerst
hebben wij al kenbaar gemaakt dat we een nieuwe locatie voor onze winkel nodig
hebben, zo rees er het idee
om de winkel in het schoolgebouw onder te brengen.
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Iedereen in ons dorp staat
daar zeer welwillend tegenover, ook de school ziet dat
dit in meerdere opzichten
heel vruchtbaar kan zijn. We
wachten nog steeds op een
reactie.”
Bij navraag bleek inderdaad
dat de gemeente Maastricht
nog geen uitsluitsel kan geven over dit voorstel, “wordt
vervolgd” dus!
Een dorp met tradities
Itteren is van oudsher een
dorp met een agrarisch
verleden, er wonen families met een geschiedenis
van soms zo’n zes- tot zevenhonderd jaar. Enkele
tradities worden nog
steeds in ere gehouden,
zoals de jaarlijkse vee zegening. Zij het in een aangepaste vorm, want van
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een veestapel is allang
geen sprake meer! “Itteren
heeft voor de kleine gemeenschap die we zijn
een heel bloeiend verenigingsleven”, aldus Marco
Smeets, “onze fanfare
heeft zo’n zestig leden, dat
is niet mis.” Ook opvallend
is het feit dat Itteren voornamelijk uit koopwoningen
bestaat en qua percentage
hoog scoort voor Limburg.
Han Hamakers: “Er zijn
relatief heel weinig huurwoningen, maar dit wil
verder niet zeggen dat we
een besloten gemeenschap zijn. We sluiten ons
absoluut niet af voor
nieuwkomers!” Dat Itteren
een geliefde woonplaats
is, blijkt wel uit het feit dat
genoeg oud-inwoners na
het overlijden van hun ouders terugkeren in het ou-

derlijk huis. “Vandaar ook
dat we het liefst een centraal voorzieningencentrum zouden zien, “ aldus
voorzitter Joop Verhulst,
“een centrum waarin een
school, een winkel, een
huisarts en andere noodzakelijke dienstverlening is
ondergebracht. Rekening
houdende met de vergrijzing is dat namelijk een
heel aannemelijk idee.”

Toekomst
Hoe zal de toekomst er voor
Itteren uitzien? De dorpsraad
hoopt dat het bestaansrecht
en de kwaliteit van leefbaarheid ook door de stad Maastricht zal worden gehonoreerd. De Gloriëtte zal de
komende weken zeker aandacht aan Itteren blijven wijden. Wordt vervolgd!
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Gemeenteraadsverkiezing in Itteren:
Op 7 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden
in Maastricht. Hieronder staat een lijstje van de uitslagen
van zowel Itteren alsook Maastricht. Er was gemeentelijk
een opkomst van 54,01 %. In Itteren was de opkomst
65,26%, dat was ongeveer 5 % minder dan 4 jaar geleden. Toen waren we nog het stemdistrict met de hoogste
opkomst. Nu is die eer aan St. Pieter en de verzorgingstehuizen Campagne en St Gerlachus. De kiesdeler was
1350 stemmen; de voorkeursdrempel 337 stemmen.

Wilt u weten hoeveel stemmen uw kandidaat gehaald heeft kijk dan op de website van de gemeente Maastricht:
www.maastricht.nl.
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Aan alle politieke partijen
Aan ALLE POLITIEKE PARTIJEN
van de gemeente
MAASTRICHT

Itteren, 5 april 2006.
Geacht bestuur
Naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen willen wij, Dorpsraad van Itteren, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een objectief stemadvies geven aan de
inwoners van Itteren.
Dat betekent dat wij de komende vier jaar van plan zijn de politiek, zowel de partijen als de
fracties in de gemeente te gaan monitoren wat betreft activiteiten, uitspraken, stemmingen
en beslissingen die met Itteren te maken hebben.
Wij gaan dan ook :
• u proberen te volgen in de pers en andere openbare stukken en
• u uitnodigen om uw acties aan ons te mee te delen, schriftelijk of via e-mail.
Wij zullen dan onze dorpsgemeenschap de komende tijd regelmatig hiervan op de hoogte
brengen middels ons blad “Dorpsberichten”. Indien u een exemplaar van deze “Dorpsberichten” per mail of op papier wilt ontvangen kunt u dit doorgeven via ons mailadres
info@itteren.nl.
8
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Hierdoor gaan we ervan uit dat Itteren de nodige politieke aandacht krijgt in een tijd waar
veel belangrijke beslissingen vallen voor wat betreft onder andere: de Grensmaas (zie bijlage), de ontwikkelingen rondom de voorzieningen van Itteren zoals de Dorpswinkel, Ankersmit (geluidsoverlast) en nog veel meer.
Uiteindelijk gaat het erom dat er voor Itteren de komende tijd verstandige beslissingen genomen worden, op basis van goed overleg voor onze inwoners van Itteren.
Hoogachtend,
voorzitter Dorpsraad Itteren.

Joop Verhulst
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Grensmaas
Dit stuk is de samenvatting
van de reactie van de
dorpsraad op het bestemmingsplan.
Het volledige stuk staat op
onze webside of is bij de
redactie te krijgen.
Al zo’n 12 jaar is de
Dorpsraad bezig met alles
wat te maken heeft met de
Grensmaas. Vanaf 23-2-06
heeft het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente ter inzage gelegen. Hierop heeft de
Dorpsraad een reactie gegeven. Het is geen formele
inspraakreactie want de
gemeente Maastricht vond
dat niet nodig. Ze hebben
namelijk in 1999 al een inspraakronde gehouden en
dat is volgens hen voldoende. Het betrof echter
een ander plan! Bovendien
is dat 7 geleden. Daarna is
er vrijwel geen enkel contact geweest tussen gemeente en de Dorpsraad
over de Grensmaasplannen. Dit geeft meteen aan
10
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hoe belangrijk men in
Maastricht de plannen
m.b.t. de Grensmaas c.q.
Itteren vindt. We hopen
dat we bij de nieuwe gemeenteraad wel op enige
belangstelling voor het
“verre” Itteren kunnen rekenen.
Hieronder volgt een samenvatting van de brief
die u in zijn geheel kunt
lezen op onze website:
www.itteren.nl, of op papier af kunt halen bij Wim
Beijer, Op de Bannet 8.
Om van de nood een
deugd te maken heeft het
Grensmaasplan tot doel
de wateroverlast te beperken tot gemiddeld een
keer per 250 jaar naast het
ontwikkelen van nieuwe
natuur. Onderzoek heeft
namelijk aangetoond dat
om aan de vereiste beperking van de waterstandoverlast voor de bewoners
te voldoen, volstaan kan
worden met minder omvangrijke en ingrijpende
maatregelen. Daarnaast

baart het onwikkelen van
“nieuwe”natuur ons zorgen.
Wat gaat er in Itteren gebeuren? Zowell aan de
noord- als aan de zuidzijde
van Itteren gaat het landschap grotendeels verdwijnen en plaats maken
voor water en moeras.
Dit plan zal Itteren gedurende 5 lange jaren (NB:
inclusief voorbereiding en
afwerking zijn dit 7 jaren)
12 uur per dag en 6 dagen
in de week in zijn greep
houden door af en aan rijdend zwaar vrachtverkeer
wat een ongekende overlast van geluid en verontreinigd stof zal opleveren.
En wat als deze 5 tot 7
moeilijke jaren voorbij zijn?
Er rest dan een landschap
dat niet het onze is. Een
deel staat meer dan 10
maanden per jaar onder
water met hier en daar wat
opgeschoten struweel dat
blikkert in de zon vanwege
het vele plastic, zoals dat
overigens ook nu na hoog
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water al het geval is helaas. Een deel wordt moeras met de gebruikelijke
overlast van talrijke insectensoorten. Dit landschap
dat al eeuwen met liefde
door onze voorouders
werd bewerkt, wordt verkwanseld vanwege de niet
te stillen honger naar
grind.
De keuze om in Itteren
veel meer dan nodig voor
de veiligheid van mens en
ontwikkeling van natuur af
te graven wordt op puur
economische gronden genomen door de overheid.
De werkelijke belangen
van uw medebewoners
aan de Grensmaas, hun
veiligheid, gezondheid en
welbevinden op zowel de
korte als de lange termijn
worden nota bene onder
het mom van veiligheid,
helaas ook in en door onze
Gemeente genegeerd.
Tijdens het hoogwater van
1926 stonden grote delen
van Maastricht onder water. Enkele jaren later zijn
11
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om de stad tegen hoogwater te beschermen en
ook om de aanleg van het
Julianakanaal mogelijk te
maken, ter hoogte van
Maastricht omvangrijke
werken uitgevoerd. Om
het afvoerverlies te compenseren werd de Overlaat
Bosscherveld aangelegd
met als gevolg extra wateroverlast voor o.a. Itteren. Met andere woorden
Maastricht kreeg droge
voeten en in Itteren waren
de laarzen voortaan altijd
te kort.
Door de voorgenomen
grote afgraving bij Itteren
zal het stadscentrum van
Maastricht bij hoogwater
ook veel minder wateroverlast kennen. Daar
hoeft Maastricht niet voor
te doen.
We vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de belangen
van de bewoners. Noch
op bestuurlijk niveau, noch
in de Raad, noch ambtelijk
is er in die tijd enig contact

geweest over de plannen
m.b.t. de Grensmaas. Wij
zijn dan ook van mening
dat voordat dit Ontwerpbestemmingsplan in de
Raad behandeld wordt,
overleg en inspraak hierover met de bewoners
noodzakelijk is. Onze belangrijkste bezwaren op
een rij.
•

•

Er dient duidelijkheid te komen
waarom de zuidelijke kade wordt verhoogd, wat hiervan
de consequenties
zijn en welke (veilige)oplossingen
hiervoor mogelijk
zijn. De werkwegen
dienen anders geprojecteerd te worden ten behoeve
van de veiligheid
van de bewoners.
In het Ontwerp-Bestemmingsplan
dient concreet te
worden aangegeven hoe de wegkruisingen worden
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•

•
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gerealiseerd. Wij
pleiten voor een oplossing waarbij de
oprit naar de brug
rechtstreeks wordt
aan gesloten op de
kade.. Itteren is dan
bij hoogwater vrij
toegankelijk en niet
meer van de buitenwereld afgesloten.
Afwerking van de
dekgronberging onder maaiveld zoals
in het Ontwerp-Bestemmingsplan is
aangegeven, is voor
ons onacceptabel,
ook vanwege de
uitreding van vervuild kwelwater.
Er dient een alternatieve locatie voor
het grindgat, waar
nu veel gevist
wordt, te worden
gezocht waardoor
de dekgrondberging
lokaal ook op hoger
niveau kan worden
gerealiseerd.

lentenummer 2006

•

•

De afspraken m.b.t.
het zwerfvuil zijn te
vrijblijvend. Er dienen heldere en
concrete afspraken
te worden opgenomen wie verantwoordelijke is voor
het opruimen van
het zwerfvuil.
Er dient duidelijkheid te komen over
de contourlijnen en
de geluidsnormen
voor de bewoners
van Itteren tijdens
de uitvoering van
de grensmaaswerken. Deze normen
moeten binnen de
gestelde wettelijke
normen voor geluidsoverlast blijven.
5 jaar met deze intensiteit van werkzaamheden is te
lang om hier continue boven te zitten
en kan leiden tot
ernstige gezondheidsproblemen
voor bewoners.

•

•

•

Aangegeven dient
te worden welke
maatregelen genomen zullen worden
om de overlast van
verontreinigd
stof
te beperken. Gebruik van dekzeilen
is hierbij het minste.
Daarnaast is het
wenselijk dat ter
compensatie een
wasplaats wordt
gerealiseerd
Het is niet uitgesloten dat tijdens de
uitvoering van het
plan, vanwege de
grote overlast, de
waarde van de woningen (WOZ-waarde) zal dalen.Wij
verzoeken U dit nader te onderzoeken
en hiervoor duidelijke criteria op te
stellen en bewoners
hierover in te lichten
voordat besluiten
genomen worden.
Er dienen duidelijke
uitvoeringsafspraken en termijnen te
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•

•

worden gemaakt
met Vlaanderen.
Eenzijdige inrichting
is geen optie. Idealiter wordt de
Hochterbampd tegelijkertijd of zelfs
voor aanvang van
de Itterse locatie
aangepakt.
Er dient duidelijkheid te komen over
de gevolgen voor
Itteren van het project Maasroute in
relatie tot de
grensmaaswerken.
H Bewerkstelligen
dat de fietsroute via
de westelijke oever
van het Julianakanaal in stand wordt
gehouden.

Er zal veel overlast zijn en
aan het beoogde eindresultaat kleven, met uitzondering van de beperking
van de wateroverlast die
ook door minder omvangrijke maatregelen bereikt
kan worden, veel te veel
onzekerheden en risico’s.
13
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De onzekerheden zijn door
de zowel Provinciale
Overheid, Maaswerken en
ook de Gemeente Maastricht onvoldoende weggenomen; de risico’s zijn
wederom alleen op economische wijze via een
schaderegeling en dan
ook nog slechts gedeeltelijk afgedekt. De gezondheids-, veiligheids- en
welzijnsrisico’s van uw
burgers zijn niet afgedekt,
noch voldoende serieus
genomen, zo getuige de
onnodige omvang en aard
van de werkzaamheden in
en rond Itteren.
Wij hopen dat U in overleg
met ons, de bewoners van

Itteren, de overlast wilt
beperken zodat het gebied
een zodanig inrichting zal
krijgen die meer acceptabel is. Wij weten dat indien
U dat wilt en er dus voldoende politieke draagkracht is, wij dat samen
ook kunnen bewerkstelligen!
Het moet niet zo zijn dat
onze kinderen en kleinkinderen later zullen zeggen:
jullie hebben de rivier misvormd, het landschap tot
een woestenij gemaakt en
onze veiligheid en gezondheid op het spel gezet, en dat alleen om twijfelachtige economische redenen…...
Wij wensen U de komende tijd veel wijsheid toe.
De voorzitter van de
Dorpsraad Itteren,

Itterse dorpsberichten

Financieel overzicht dorpsraad
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Betrokkenheid inwoners van Itteren.
U heeft in de Dorpsberichten ons financiëel overzicht gezien. Er vallen dan een paar dingen op:
Donaties sponsors:
Ieder jaar krijgen we van onze sponsors een bepaald bedrag. Soms kan het voorkomen dat een
sponsor het bedrag twee maal in één boekjaar betaald en in het boekjaar erna niet. Dat is in 2004
gebeurd met één van onze sponsors. Vandaar dat dit bedrag afwijkt van 2005.
Donaties inwoners:
Dat bedrag gaat van € 1850,- naar € 828,-. Bij navraag blijkt dat er 62 van de 430 gezinnen gereageerd hebben. Het gaat dan niet zo zeer om het bedrag dat de mensen storten maar om het aantal.
Liever dat de helft van alle gezinnen ieder 10 eurocent storten want dan weten we dat velen ons
werk waarderen. Nu is dat nog maar de vraag als je alleen kijkt naar de donaties van de inwoners.
In onze zomeruitgave wordt weer een bijdrage gevraagd voor de Dorpsraad. Omdat er de hele tijd
meer met internet gebankierd wordt, lukt het ons niet meer om accept-girokaarten te laten maken.
We moeten u dan vragen om zelf een accept-giro in te vullen of via internet een bedrag over te maken. Als u het werk van de Dorpsraad inderdaad waardeert, neem dan de moeite om geld over te
maken. En, hoewel de penningmeester daar anders over denkt, het gaat niet om de hoogte van het
bedrag maar eerder om het idee. Bij voorbaat dank. O ja, het rekeningnummer is:
97.92.52.547 ten name van de Dorpsraad Itteren.
Drukken Dorpsberichten: De Dorpsberichten komen 4 maal per jaar uit voor € 1609,-. Dat betekent
ongeveer € 400,- per keer voor ± 500 boekjes (inwoners, contacten gemeente, kranten etc.) = ± €
0,80 per boekje. Als u toch dacht waarom u een bijdrage aan de Dorpsraad zou moeten geven, is dit
misschien een motivatie?

15
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Website:
Gelukkig merken we in deze tijd van computers dat er veel mensen onze web-site bezoeken en er
ook mee communiceren. (Zie o.a. verder onder Vandalisme 2) Dat zijn niet allen de mensen uit Itteren maar ook ver erbuiten. We krijgen heel veel positieve reacties over onze website en hij wordt
ook goed bezocht.

Totaal bekeken:
We hebben ondanks alles een goed financieel jaar gehad want we hadden een overschot. Dit is (alweer) een compliment voor onze penningmeester dhr. Bèr Schoonbrood die ook dit jaar in staat is
geweest om diverse utgaven niet ten laste heeft laten komen van onze eigen Dorpsraad en ervoor
gezorgd heeft dat ons eigen huishoudboekje op het eind van het jaar er toch weer goed uitzag. Dus
Bèr: CHAPPEAU.

16
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Orregens
Örreges op d'n diek tusse Hare en Ittere
Steit in de zon 'n steine kruus te schittere.
Dao stoon get struukskes sjoen en fier
En 'nne groete krans roond Slivvenhier.
D'r is oonderin 'n teks ingegraveerd,
Dat weurt door de luij gewaardeerd.
"Hier God, besjèrm Ittere en Haare veur 't water"
Daan blijfste eve stoon en 't weurt steeds later.
Mehr este daan weer thoes bis
Deit 't diech good totste 't kruus neet höbs gemis.

17
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Uit het wijkteam
Bomen Ankersmit / Wiegershof.
Boompjes die het niet
overleefd hebben zijn vervangen (ingeboet) en tevens is er een laanvorming
gerealiseerd richting boerderij en zijn er op de hoek
bij de splitsing richting
Wiegershof ook bomen
geplant. Er zijn in totaal
265 grote bomen en 350
kleine bomen ingeboet.
Negen boompjes
Op de plek tussen Itteren
en Borgharen bij de zogenaamde “ 9 boompjes “
staan al langere tijd nog
maar 8 boompjes. Inboet
van dat ene boompje om
deze plek weer compleet
te maken zal in het najaar
gebeuren.
Verkeer.
Regelmatig worden leden
van de Dorpsraad benaderd door inwoners van
ons dorp over diverse ge18
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vaarlijke verkeerssituaties.
Wij stellen deze alertheid
en bezorgdheid uiteraard
zeer op prijs. Nu is het zo
dat de gemeente al langere tijd werkt met het systeem van het klantenmeldpunt en alle klachten
dienen daar gemeld te
worden. Klachten over het
verkeer kunnen ook bij de
politie gemeld worden. Op
die manier komen de
klachten van een melding
op de juiste afdeling en bij
de daarvoor verantwoordelijke persoon terecht.
Als er geen meldingen
binnenkomen op genoemde manier dan betekent dit
veelal dat er geen actie
volgt.
Het is van belang om zo
snel mogelijk zaken te
melden zodat de gemeente / politie ook zo snel en
goed mogelijk actie kan
ondernemen. Niet er van
uit gaan dat iemand anders iets al gemeld heeft,
dit geldt ook voor het melden van illegaal storten /

dumpen in buitengebieden, dit laatste doet zich in
de omgeving van Itteren
helaas erg veel voor.
Wij willen dan ook nogmaals benadrukken om
gebruik te maken van het
klantenmeldpunt van de
gemeente. Het is gebleken
dat hier door de inwoners
van Itteren ( te ) weinig gebruik van gemaakt wordt
Dus melden en nog eens
melden die klachten. Klantenmeldpunt 3504000, politie 0900-8844.
De Klipperweg is naar ieders tevredenheid nu een
stuk verkeersveiliger gemaakt door het
aldaar invoeren van een
parkeerverbod aan weerszijden van de weg, met
dank aan de gemeente
voor de snelle afhandeling
hiervan. Men kijkt naar de
mogelijkheden om eventueel nog extra parkeerhavens aan te leggen. Mocht
U op de Klipperweg nog
vrachtwagens of contain-
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ers op de weg geparkeerd
zien staan dan gelieve dit
meteen te melden.
Bewoners van de Pasestraat hebben bij het klantenmeldpunt melding gemaakt van opspattend water tengevolge van verzakkingen in het wegdek. Het
wegdek is inmiddels opgeknapt.
Melden werkt
dus wel degelijk.
De slecht zichtbare verkeersdrempel ter hoogte
van A.V.L. zal vaker
schoongemaakt worden
zodat het reflecterende
materiaal dat hier op zit
beter zichtbaar is.
De gaten in het wegdek
van de brug zijn meerdere
keren opgelapt. In de winter hecht dit materiaal echter niet goed. Als het weer
wat warmer wordt zal dit
opnieuw goed opgeknapt
worden.
Fietspad Ankersmit. Over
de vaste klachten van
19
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hobbels in het fietspad
heeft de gemeente uitvoerig uitleg gegeven over alle
maatregelen die hiervoor
tot nu toe zijn getroffen. Er
zijn o.a. boringen gedaan
en het wegdek is meerdere keren uitgefreesd en
opgeknapt, het onkruid
blijft echter een weg er
doorheen vinden. Blijven
doorgeven aan klantenmeldpunt. De enige mogelijkheid is nu om het
steeds weer opnieuw op
te knappen en dit gaat
vanwege de hechting beter in de zomer en is vanwege de lange winter van
dit jaar uitgesteld totdat
het warmer weer wordt.

staan immers uit grote
bakken die bij stijgend
grondwater omhoog gedrukt kunnen worden. Wij
hebben dit bij de gemeente nagevraagd en vernomen dat hier terdege rekening mee gehouden is. De
bakken zijn ondergronds
stevig verankerd en ook al
stijgt het grondwater en
komt het Brook onder water te staan dan is er nog
geen gevaar dat de perrons omhoog gedrukt
worden en zomaar een
eind boven het maaiveld
uitsteken.
Er zullen nog grastegels
gelegd worden rond het
milieuperron vanwege de
modderigheid aldaar.

Milieuperron.
De lelijke bovengrondse
milieuperrons zijn verdwenen en ondergronds aangelegd waardoor het geheel er veel beter uitziet.
We hebben ons afgevraagd hoe dat in Itteren
zit als het Brook onder water staat. De perrons be-

Parkeren op het plein
voor de Aw Sjaol.
Het bestuur van de Aw
Sjaol heeft een interne afspraak dat er alleen geparkeerd mag worden om
te laden en te lossen en
uiteraard mogen minder
mobiele mensen aan de
deur afgezet en opgehaald
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worden. Ze hebben hun
eigen redenen daarvoor
waaronder dat ze het gebouw toegankelijk willen
houden voor mogelijke
noodsituaties zoals
brandweer of ambulance.
Iedereen die hier klachten
en of problemen mee heeft
kan daarvoor terecht bij de
voorzitter van de Aw Sjaol
Trudy Teunissen tel.
3645993.

veezegening
vroeger
en
nu
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Johannes Petrus Bok

Aw Sjaol

Fifty-Fifty club

Deze naam staat op een
prachtig houten kruis wat
Eduard Lhomme voor
onze pastoor maakte.

In Februari heeft de grote
zaal van de Aw Sjaol
nieuw houten meubilair
gekregen. Iedereen vindt
het heel mooi. De Dorpsraad was de grote sponsor, daarvoor nog eens
onze hartelijke

Twee donderdagmiddagen
per maand komen er zo`n
10 – 15 mensen bijeen op
de Aw Sjaol

dank. U moet eens aan
deze locatie denken als u
een feestje wil vieren met
zo`n 80 mensen en
uw huiskamer is te klein.
Voor 125 euro is de hele
benedenverdieping, waaronder een

Op 29 april is het al weer 3
jaar geleden dat hij in
Frankrijk overleed. Fijn dat
er mensen zijn die maken
dat Jan Bok niet vergeten
wordt.
.
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kompleet ingerichte keuken, te huur. Reserveringen :3646660

om half 2. Met veel plezier
wordt er koersbal gespeeld
maar ook andere spellen
of kaarten zijn mogelijk.
De eerste donderdag van
de maand is de vaste middag waarop om 2 uur een
lezing gehouden wordt of
iets uitgelegd. In januari
kwam iemand van de CZ
verzekering uitleg geven
over het nieuwe zorgstelsel, de WMO en hoe je
daarvoor te verzekeren.
In februari zijn we heel
wat wijzer geworden over
het mobiele telefoontje en
het gebruik daarvan.
In Maart kwam er een psychologe van het Riagg
spreken over de kunst van
het ouder worden en het
herkennen van valkuilen
voor een depressie.
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Zes april zijn we nog eens
met het mobieltje aan de
slag geweest.
Van verschillende mensen
heb ik gehoord dat ze niet
op de hoogte waren van
deze activiteiten, toch zijn
ze allen in de vorige
Dorpsberichten aangekondigd. Noteren dus in uw
agenda.
Dat is niet veel deze keer
want van mei tot oktober
zijn we uit de lucht! Het
volgend seizoen willen we
wel in de huis aan huisbladen informatie laten plaatsen en in de winkel een
aankondiging hangen als
geheugensteuntje. De
derde donderdag van de
maand wordt er in de
regel gefietst of gewandeld, de 20e april dus voor
de laatste keer.
Trudy Teunissen

22

lentenummer 2006

Opening Jeu de Boulesbaan
Er zijn in Itteren verschillende malen vragen geweest naar een Jeu de
Boulesbaan. Er zijn er verschillende geweest maar
tot voor kort, was er geen
meer. Vorig jaar bij een bespreking met de verenigingen kwam het weer ter
sprake. De Dorpsraad
heeft een nieuwe aanvraag
ingediend en dit werd gewaardeerd door de gemeente. Allerlei vrijwilligers
rondom ons onvolprezen
café ’t Trefpunt hebben
toegezegd om de banen
bij te houden. Hiervoor
wordt er op Koninginnedag een officiële opening
gehouden.
Bij deze willen we dan ook
iedereen van harte uitnodigen om aanwezig te zijn
hierbij. Omdat zoals gebruikelijk het Oranjecomité
deze dag haar aktiviteiten
houdt, combineren we het
geheel. Het programma
zal dan als volgt uitzien:

14.30 uur
Fietsversieren in de Fanfarezaal
15.30 uur
Onthulling creatie t.b.v.
beste JOP van Maastricht
aansluitend opening Jeu
de Boulesbaan
16.00 uur
Rondtrekken Fanfare St.
Martinus door Itteren
17.00 uur
De artiestenbus in de Fanfarezaal
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Itteren heeft beste JOP!!
And the winner is …. Ja,
op 14 januari werd bekend
gemaakt in Dagblad De
Limburger dat in Itteren de
beste Jongeren Ontmoetings Plek van heel Maastricht staat.
Dit werd bepaald door een
onafhankelijke jury van
"Newzy" vakkundig geholpen door de piloot van
"Racing voor Maastricht"
en een lid van de "Jongerenraad", ingesteld door
de gemeente Maastricht.
Wij citeren uit het juryrapport: Een kleurrijk, vrij
groot geheel, met meerdere sportmogelijkheden:
een skatebaan, basketbalveldje, tafeltennis en een
glijbaan voor de kleine
kinderen". Mede daardoor
heeft de redactie van
NEWZY besloten om op
29 april 2006, aanvullend
aan de opening rondom
de Jeu de Boules-baan op
't Brook een verrassing
aan te bieden aan alle gebruikers van de JOP, in23
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clusief de skaters, basketballers, voetballers enz.
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Bericht van de wijkagent
Als wijkagent wil ik u er op
wijzen, dat het spreekuur
van de Politie vanaf maart
2005 op iedere eerste vrijdag van de maand van
13:30 tot 14:30 uur is geweest in "de Aw Sjaol" aan
de Kapelaanstraat. In al
die tijd is het spreekuur
nagenoeg nooit bezocht
geworden. Daarom stel ik
als wijkagent voor bij uitstelbare meldingen, geen
alarmmeldingen, telefonisch een afspraak met mij
te maken. De afspraak kan
gemaakt worden door het
nummer 0900-8844 te bellen. U komt dan terecht bij
het zogenaamde servicecenter. Hier wordt een bericht voor mij aangemaakt
waarna ik telefonisch contact met u opneem. Vooralsnog blijft het spreekuur
in Itteren de eerste 2
maanden gewoon door
gaan, waarna bekeken
wordt of verder gaan met
dit spreekuur nog zin
24
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heeft. Tevens kunt op dezelfde vrijdag het spreekuur in de Haarderhof in
Borgharen bezoeken.
Dit spreekuur is van 15:00
tot 16:00 uur.
Met vriendelijke groeten,
Edwin Gulikers, wijkagent
Itteren en Borgharen.

poging tot insluiping
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Vandalisme 2
In de vorige Dorpsberichten van december 2005
gaven we nog vol trots aan
dat het eigenlijk best goed
gaat in Itteren: geen klachten van overlast van de
jeugd in 2005, er waren
boompjes omgeknakt Op
de Bos maar dat was gedaan door Roer en Overmaas omdat deze ziek waren
maar ……
Vlak voor oud op nieuw
bleek dat het glas van het
informatiebord Op de Bos
in diggelen was gegooid,
er was een klein brandje in
de papiercontainer Op 't
Brook, het straatnaambord
van Op de Bannet was
verdwenen maar na een
melding bij de gemeente
snel een nieuwe teruggehangen, er hing een briefje
op bij de brievenbus Op
de Hoogmaas dat de brievenbus voorlopig niet terugkomt. De brievenbus
was herhaalde malen vernield en daardoor wilde
25
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TPG-post deze niet meer
vervangen. Mia Verstegen
schreef op onze website:
"jammer dat de brievenbus Op de Varsen in de
nieuwjaarsnacht vernield
is, waarom? Het is wel lastig. Zonde hoor."
Ja, ook wij hebben vroeger kwajongensstreken
uitgehaald maar dit gaat
toch iets verder.
Hierdoor zijn mensen de
dupe. Om nu een brief te
posten moeten mensen
een heel stuk omlopen en
vooral voor oudere mensen en degenen die slecht
ter been zijn, is dit een
opgave.
Gelukkig is de brievenbus
nu weer terug.
De geruchtenstroom gaat
dan rond in Itteren. Het
schijnt dat er mensen zijn
die weten wie dat gedaan
zou hebben. Wat doen we
dan ermee? Ga je hiermee
naar de wijkagent of meld
je dat al dan niet anoniem
bij de politie of stap je als
gewone burger naar de
persoon in kwestie (en

evt. ouders) en praat erover. Natuurlijk wil niemand ruzie, maar moet je
dan maar doen alsof er
niets gebeurd is? Het
makkelijkste is om niks te
doen maar zeg eens eerlijk, voelt dat lekker aan?
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De Adviescommissie
Seniorenbeleid
is in maart 2005 door wethouder Costongs geïnstalleerd De Commissie adviseert
gevraagd en ongevraagd het
College van B & W met als
doel een bijdrage te leveren
aan het creëren van een voor
ouderen zo optimaal mogelijk
leefklimaat in onze stad.
In september 2005 heeft de
Adviescommissie een werkplan 2005-2009 vastgesteld
met o.a. de volgende doelstellingen:
ervoor zorgdragen dat de
nieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) in
Maastricht zo ingevoerd
wordt dat dit voor senioren
een vooruitgang betekent;
dat er gratis openbaar vervoer
komt voor senioren in onze
stad;
dat de stad veiliger wordt;
dat er maaltijdvoorziening
van goede kwaliteit tegen een
acceptabele prijs aangeboden
wordt;
26
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dat er voldoende betaalbare
woonruimte is voor senioren
in de eigen buurt;
dat er specifieke aandacht is
voor blinden en slechtzienden;
dat ouderen meer kunnen
bewegen.
‘Senioren zijn het sociale kapitaal van Maastricht’, zo
sprak wethouder Costongs
onlangs. Daar zullen we hem
aan houden. Na de gemeenteraadsverkiezingen organiseert
de Adviescommissie een debat over de invoering van de
WMO. In de pers zal hieraan
aandacht worden besteed.
Kijk ook op
www.seniorenmaastricht.web
-log.nl.
We wensen alle Maastrichtenaren en in het bijzonder de
Maastrichtse senioren een
voorspoedig en gezond 2006.
Namens de Adviescommissie,
Mik Hamers
Vice-voorzitter

Rommelmarkt
De Damesvereniging van Itteren organiseert op 5 november 2006 een leuke
Rommelmarkt in de Aw Sjaol. Mensen die nog bruikbare
spullen voor deze Rommelmarkt willen geven, kunnen
die kwijt bij mevr. N. Smeets.
Het is wel wenselijk dat men
eerst even contact met desbetreffende persoon opneemt.
Verder willen wij vermelden
dat het om klien goed gaat.
Dus geen meubelen enz.
Sandra Gielissen.

Itterse dorpsberichten

Hoi Jules en Maria,
Jullie zijn het prinsenpaar
geweest van De Vreigeleire van Itteren. Hoe is dat
bevallen?
We hebben een schitterende tijd gehad, Het is
ons heel goed bevallen en
het was een leuke ervaring
om als prinsenpaar de
carnaval voor te gaan voor
de Vreigeleire van Itteren.
Hoe hebben ze jullie gevraagd? Ging alles geheimzinnig?
Eigenlijk mogen we er niks
over vertellen maar eerst
werd er stiekem een afspraak gemaakt per telefoon. We zijn toen ergens
thuis geweest waar we ons
heel erg thuis voelden. De
plek was geheim maar ook
de mensen die op bezoek
kwamen, hebben leugentjes gemaakt om maar niet
te zeggen dat ze op zoek
waren naar het nieuwe
prinsenpaar. Uiteindelijk
geloof ik niet dat veel
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mensen wisten dat wij de
uitverkorenen waren.
De Vreigeleire organiseren
allerlei activiteiten. Welke
kunnen jullie het beste herinneren?
De Vreigeleiere organiseren zoveel activiteiten dat
we het zelf niet meer zo
goed weten. Naast de activiteiten die in Itteren zelf
gehouden worden als het
uitroepen van onze kinderprins Sjors en prinses
Tessa was er in het Trefpunt het Aw Wieverbal, op
de basisschool carnavalsles en feest. Tijdens het
ziekenbezoek in Itteren
maar ook in het ziekenhuis
hebben we geprobeerd
iets van carnaval te brengen. De carnavalsmis in
de Kerk was iets serieuzer
waarna de Vreigeleir opgelaten werd. Tijdens de optocht zagen we dat heel
veel mensen zich de moeite hadden gedaan om er
iets moois van te maken.
Op de laatste dag van
Carnaval was het voetbal-

len erg gezellig maar is het
aflaten van de Vreigeleir
een teken dat de mooie tijd
langzaam voorbij gaat.
Buiten Itteren zijn we naar
heel veel verenigingen
geweest maar ook naar
Radio Maastricht. Hetgeen
dat ons het meest bijgebleven is was het bezoek
naar Huize Maasveld. Het
was hartverwarmend hoe
de kinderen daar Carnaval
vieren.
Wat is de leukste herinnering die jullie hebben meegemaakt?
Vooral het uitroepen zelf
en de tijd vlak ervoor als je
in spanning zit, was iets
om nooit te vergeten. Maar
ook tijdens de prinsenreceptie hebben we kunnen
ervaren hoeveel mensen
het waarderen dat wij het
prinsenkoppel waren.
De Vreigeleire bestaan
volgend jaar 3 x 11 jaar.
Zijn er al ideeën?
Ja, Ik weet dat ze allerlei
ideeën hebben en ze zijn
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Wij, Prins Jules I en
Prinses Maria willen
iedereen bedanken
voor de vele kaarten
en de cadeaus en alle
leuke reacties die we
gekregen hebben. Het
was een onvergetelijke
tijd.
Bedankt namens de
redactie van de
Dorpsberichten.

ook alle oud-prinsen aan
het verzamelen. Dus als er
nog oud prinsen de
Dorpsberichten lezen kunnen ze zich melden bij Bert
Hanssen (tel.: 3646344).
Verder willen we alles als
een verrassing laten. De
Vreigeleire zullen op tijd
met hun programma komen en dan kunnen we
het ook lezen in de Dorpsberichten.
28

Maria, een carnavalsvereniging lijkt zo’n mannenzaak. Is dat hier ook zo?
Ik heb dat eigenlijk nooit
zo ervaren. Vanaf het moment dat ik erbij was werd
ik meteen opgevangen en
ik voelde me ook echt erbij
horen.
Zijn er nog dingen die jullie
zelf willen zeggen?
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(Senioren-)bibliotheek
basisschool

Het bibliotheeksteunpunt
op school bestaat nu ongeveer vijf jaar! Over de
belangstelling voor de uitleen van boeken zijn we,
samen met de Maastrichtse hoofdvestiging Centre
Céramique, best tevreden.
De boeken in ons steunpunt ontvangen we van
het Centre Céramique. Elke vier maanden wordt de
collectie gewisseld, zodat
er telkens uit verse, nieuwe boeken kan worden
gekozen.
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Ons bibliotheeksteunpunt
is bedoeld voor alle inwoners van Itteren, maar ook
mensen van Borgharen
mogen er gebruik van maken.
Was het lidmaatschap
voorheen voorbehouden
aan de Itterse senioren, nu
kan elke volwassene lid
worden. De contributie
bedraagt voor ieder € 5,00
per jaar. Momenteel zijn er
24 bibliotheekleden, die
vrijwel wekelijks onze bieb
komen bezoeken. Dat
mogen er wat ons betreft
best wel méér worden!
De bibliotheek in de basisschool wordt bemand
door vrijwilligers. Doorgaans zijn dit ouders van
leerlingen, maar ook andere enthousiaste mensen
helpen mee aan de organisatie van de uitleen en
inname van boeken.
Ons bibliotheeksteunpunt
is twee dagen per week
voor volwassenen geopend: op maandag en

vrijdag van 9.30 tot 11.30
uur (schoolvakanties uitgesloten).
We hopen spoedig "oude"
en "nieuwe" gezichten te
mogen verwelkomen!!!
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School-website
Met enige trots mochten
wij op donderdagmiddag
16 maart 2006, tijdens de
Schoolconferentie, onze

nieuwe school-website
presenteren:
http://www.bs-sterkenberg
.nl
In de eerste drie dagen dat
deze op het wereldwijde
internet stond is de site al
meer dan 100 (!) keer bezocht. U treft er alle relevante informatie over en
van onze school aan. De
site is rijkelijk geïllustreerd
met foto's, terwijl van veel
activiteiten een heus fotoboek is samengesteld.
Zelfs ons schoollied staat
er op!
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Inmiddels is de link naar
onze site aangemeld bij
diverse instanties, verenigingen en "zoekmachines". Via onze site kunt u
tevens onder het kopje
"links" inloggen op interessante
en leuke pagina's van anderen (u kunt er zelfs
kleurplaten voor uw kind
mee downlaoden).
Dat alles maakt een bezoekje aan onze website
meer dan de moeite
waard.
Graag willen wij u uitnodigen om ideeën voor aanvullende informatie naar
ons door te mailen. Ook
indien u een mogelijke fout
op de site ontdekt houden
wij ons voor uw reactie
aanbevolen.
Grote dank spreken wij uit
aan de bouwer van onze
website, onze oud-leerling
Raoul Wijntjens, die alle
schoolinformatie tot een
prachtig, overzichtelijk en
goed leesbaar resultaat
wist te bundelen.

Gezocht
een gezellige vrouw die
met de computer overweg
kan !
Het bestuur van de Aw
Sjaol zoekt een secretaris.
Geboden leuk team van 4
vrouwen !
Reactie naar
Trudy Teunissen
Tel. 3645993
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Bericht van de tennisclub Itteren
april 2006.
Op 30 maart j.l. heeft de
jaarlijkse ledenvergadering
plaatsgevonden.
Een heuglijk feit is daar
aan de orde gekomen.
Namelijk het 25 jarig bestaan van de tennisclub.
Een aantal onder ons kan
zich nog herinneren dat er
200 leden waren en een
wachtlijst. Het kostte toen
moeite om een baan te
bemachtigen om te spelen.
Het is haast onvoorstelbaar in deze tijd. Toch
heeft de tennisclub nog
steeds tussen de 25 en 30
leden. Deze zorgen, met
veel inzet en enthousiasme, dat de club voort bestaat. Het is nog steeds
een groot goed om in eigen dorp naar de tennisbaan te kunnen lopen of
fietsen en een sportieve
avond te beleven. Bovendien is het nog steeds
31
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mogelijk om een drankje
te nuttigen in onze schitterende kantine of op het
mooiste terras van Itteren.
Om dit jubileum glans te
geven is besloten dat
nieuwe leden dit jaar voor
25 euro lid kunnen worden. Voor jeugdleden is
dat 12.50 euro.
Er zullen nog andere feestelijke activiteiten in de
loop van het seizoen
plaatsvinden.
Nog steeds spelen we op
maandag en woensdagavond en is de kantine geopend. Uiteraard kan ook
op andere dagen worden
gespeeld.
Hebt u interesse of wilt u
lid worden neem dan contact op met onze voorzitter
John Conings (0433581161) of met ondergetekende (043-3648167).
Namens het bestuur,
Frans Falise

Reumafonds

Bij deze willen de collectanten van het reumafonds
afdeling Itteren iedereen
hartelijk danken
die tot het welslagen van
de collecte heeft bijgedragen. De collecte heeft €
493,02 opgebracht.
E. Dolmans-Ramakers.
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Damesvereniging
Wij willen u allen mededelen dat de voorzittershamer is overgenomen door
Sandra Gielissen.

Irma Chavagne heeft zich
gelukkig bereid verklaard
om het secretariële werk
van de
Damesvereniging te blijven
verrichten. Vandaar dat het
postadres van de Damesvereniging nog altijd Op de
Meer 56 te Itteren is.
Wij zijn blij dat door deze
bestuursverandering het
bestaan van de Damesvereniging in Itteren is veilig gesteld.
Sandra Gielissen.
32

lentenummer 2006

Tuinabonnement
U kunt of wilt uw tuin niet
meer zelf onderhouden? Dan
hebben de Buurtbeheerbedrijven Maastricht voor u een
oplossing: het tuinabonnement.
Het tuinabonnement houdt in
dat het Buurtbeheerbedrijf
maandelijks (minimaal 6
maal per jaar april-september), op een vast afgesproken
dag en tijdsduur uw tuin(tje)
komt onderhouden. Wij doen
dan maandelijks bijvoorbeeld
de haag snoeien en/of het gazon maaien. Iedere particulier
kan gebruik maken van ons
aanbod. Met dit abonnement
komen we tegemoet aan de
wens van een grote groep inwoners. In 2005 hebben veel
mensen hiervan gebruik gemaakt! Vijfenzestigplussers
en gehandicapten die woonachtig zijn in Maastricht krijgen zelfs een korting van
50%. Zij betalen voor het
eerste (en zonodig tweede
uur) slechts € 7,80 per uur.
Eén van de voorwaarden is

dat er contant wordt afgerekend. Interesse? Bel voor informatie/ voorwaarden of opgave naar uw Buurtbeheerbedrijf:
Vestiging Heerderweg tel.:
363 3470

Takkenroute Itteren
De takkenroute is deze keer
op 1 en 15 mei
We willen er nogmaals op
attenderen dat de takken
moeten worden aangeboden
in pakken van 1 meter met
een touw erom heen.
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weduwe/weduwnaar, en
kan zich goed inleven in
de situatie. In het algemeen start de bezoekdienst 3 tot 6 maanden na
het overlijden van de partner. aar het kan ook op
een eerder of later tijdstip.

Persbericht Traject
Maastricht, februari 2006
Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars
Bent u weduwe of weduwnaar geworden en
heeft u behoefte aan een
luisterend oor?
Dan kan de bezoekdienst
van weduwen en weduwnaars wellicht uitkomst
brengen.
Deze bezoekdienst, een
project van Trajekt, begeleidt u in uw ro
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uwverwerkingsproces
door u ondersteuning en
begeleiding te bieden. Het
project richt
zich op weduwen en weduwnaars
van 55 jaar en ouder, en
voorkomt dat mensen in
een isolement terechtkomen tijdens het
rouwproces.
Een vrijwilliger van dit project komt 2 à 3 keer per
maand bij u op bezoek en
luistert naar uw verhaal.
De vrijwilliger is zelf ook

Dus, heeft u belangstelling
of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met
coördinator van dit project.
Petra Noordhof (coördinator)
T 043 – 325 45 10
E
petra.noordhof@trajekt.nl
Adres:
Trajekt
Martinushuis
Turennestraat 30
6221 AS Maastricht
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Bericht van Ankerpoort

Geluidsmaatregelen Ankerpoort vrijwel afgerond
De klachten over geluidshinder door Ankerpoort waren voor ons bedrijf aanleiding om op 9 november jl. een informatiebijeenkomst te organiseren. Op deze manier wilden wij u informeren over
de visie van Ankerpoort op de geluidshinder, de resultaten van geluidsmetingen bij Ankerpoort en
in Itteren en over het Plan van Aanpak voor geluidsbeperkende maatregelen door Ankerpoort waarvan de voorbereidingen begin december zijn gestart.
Uitvoering Plan van Aanpak
Medio december is begonnen met de voorbereiding van de maatregelen waarvoor geen vergunning
nodig is. Inmiddels is echter ook het plaatsen van geluidsabsorberende wanden bij kogelmolen 2, de
belangrijkste maatregel in het terugdringen van het geluid, vergund.
Afronding eind april
De totale werkzaamheden worden eind april afgerond. Het geluid van Ankerpoort moet dan met circa 2,6 dB(A) zijn teruggebracht. Met deze reductie wordt naar onze mening ruimschoots aan de
vergunde norm voldaan en we hopen zo een belangrijke stap te hebben gezet in de totale geluidsoverlast van Ankerpoort Maastricht/Beatrixhaven.

Informatielijn
Voor vragen en meldingen over geluid kunt u contact opnemen met de heer Jansen via telefoonnummer
043-3663636.
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Bericht van de provincie
De Provincie bereidt momenteel het bestuursrechtelijk handhavingstraject tegen het bedrijf Ankersmit Maalbedrijven BV voor in verband met een overtreding van de geluidsvoorschriften. Bij het
opleggen van een last onder dwangsom, dient de Provincie aan te geven, welke maatregelen het bedrijf moet nemen binnen een redelijk termijn. De Provincie heeft inmiddels onderzocht welke
maatregelen nodig zijn om aan de geluidsnorm op meetpunt 1 (nabij Itteren) te voldoen. De resultaten van dit onderzoek zijn aan het bedrijf voorgelegd. De provincie wacht op een reactie van het
bedrijf.
Inmiddels is het bedrijf gestart met de uitvoering van het plan van aanpak, dat zij in 2005 aan de
Provincie hebben overlegd. Het bedrijf heeft aangegeven dat de maatregelen voor 1 mei 2006 zullen
zijn afgerond. De Provincie is er echter niet van overtuigd, dat met de uitvoering van de door het
bedrijf voorgestelde pakket van maatregelen, zal worden voldaan aan de in de vergunning opgenomen geluidsnormering.
Na 1 mei a.s. zal de Provicie nieuwe geluidmetingen uitvoeren om na te gaan welk effect de door
Ankersmit getroffen voorzieningen hebben. Aan de hand van het totaal aan actuele gegevens op dat
moment kan de Provincie vervolgens bepalen welke aanvullende (geluidreducerende) maatregelen
nog nodig zijn om aan de geluidsnorm te voldoen en wordt het bestuursrechtelijk traject voortgezet.

Cecile Salomons, names afdeling Handhaving Provincie Limburg
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Prijsvraag:
Zoals iedere keer kan de lezer van de Dorpsberichten weer geld verdienen. De antwoorden van onderstaande vragen zijn in dit boekje te vinden. Vul daarom de juiste antwoorden in, lever ze voor 22
april in bij onze Dorpswinkel aan de Kapelaanstraat. Op die 22e april 2006 om 13.00 uur zullen dan
de prijswinnaars in de Dorpswinkel bekend gemaakt worden. Eén van de aanwezigen zal dan uit de
rode “prijsvragenkist” de drie gelukkigen trekken.
De waardebonnen van € 25,-, € 15,- en € 10,- kunt u zoals vertrouwd inwisselen bij onze Dorpswinkel. Komt u ook op zaterdag 22 april 2006 kijken of u een prijs gewonnen heeft?
De vragen:
Wat is de naam van de nieuwe website van onze basisschool?
Wat betekent JOP?
Hoe hoog was de opkomst in Itteren bij de gemeenteraadsverkiezingen?
Wanneer is oud pastoor Jan Bok overleden?
Hoe laat is de onthulling van de creatie voor de beste JOP op 29 april?
De antwoorden:
………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
………………………………………………

Naam: …………………………………………….
Adres: ……………………………………………..
Telefoonnummer: ………………………………..
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Uitslag prijsvraag wintereditie.
Het was koud maar het zonnetje scheen op zaterdag 7 januari 2006. Vooral voor mevrouw
Grouwels, want haar inzending werd uit de rode kist getrokken als winnares. Het blijkt dat
er
de hele tijd meer mensen meedoen aan de prijsvraag van de Dorpsberichten want hoe
kun je
nog gemakkelijker € 25,-, € 15,- of € 10,- winnen? Deze waardebonnen zijn te besteden in
onze DORPSWINKEL PREVOO.
De vragen en antwoorden van de vorige keer zetten we nog even op een rijtje:
Wat betekent W.M.O.? (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Wanneer heeft de heer E. Gulikers spreekuur? (1e vrijdag v/d maand van 13.30 tot 14.30
uur)
Hoeveel klachten van overlast van de jeugd waren in 2005? (0 klachten)
Wanneer is het uitroepen van de Prins van de Vreigeleire? (4 februari 2006)
Welke activiteit is er op donderdag 2 februari 2006? (voorlichtingsmiddag mobiele telefoon)
Hoeveel kost een kalender met oude schoolfoto'van Itteren? (€ 5,-)
De hoofdprijs voor mevr. Grouwels.
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Service-pagina
www.itteren.nl
weekenddiensten
Huisarts
Weekdagen
van 's-avonds 17.00 tot 'smorgens 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, branweer Telefoon 112
Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen
apotheek.
Stadsbus
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Voor de belbus bellen met
(043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!
Meldpunt klachten Stadsbus (043) 350 57 00
Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Provinciale milieuklachtentelefoon
(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 incidenten 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

