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Dingen veranderen.
Soms verandert iets door
toeval.
De dorpsberichten zijn een
week later als wij hadden gepland. @Home was er een
week vandoor en daarnaast
vergat ik na een halve nacht
werken te saven.Dus als iemand heeft zitten wachten op
de Dorpsberichten ons excuus.
Andere veranderingen zijn
gepland zo is er echt iets
verandert bij de gemeente.
in het verleden kwamen we
voor alles bij een ambtenaar
achter een bureau met formulieren terecht.
Tegenwoordig komen ze naar
ons en vragen onze mening
voor er iets besloten wordt.
Ook horen we van steeds
meer itternaren wat zij denken en wat hun ideeën zijn
zoals u kunt lezen in het verslag van de jaarvergadering
We hopen en gaan er vanuit
dat die ontwikkeling doorzetten.
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Er is wel iets wat nog zou
moeten veranderen.Zoals u
ook in deze berichten kunt
lezen daalt het aantal
inwoners.en dat bedreigd de
voorzieningen in ons dorp.

We zouden een poging
moeten doen omItteren een
andere naam te geven.

Een rede voor die daling zou
het imago van Itteren kunnen
zijn.

Misschien dat
het grensmaas project daar een bijdrage bij kan leveren ook al
zal dat nog een paar jaar duren.

Bijna iedereen van buiten
denkt bij Itteren aan hoogwater en alle gedoe daarbij en
dat stimuleert mensen niet
om naar Itteren te verhuizen.

Iets als het groene dorp in
Maastricht of zo.

Hebt u ideeën die hier bij
aansluiten of ideeën over iets
heel anders laat het ons dan
weten a.u.b.

Itterse dorpsberichten

Jaarbijeenkomst
Dorpsraad.

Op vrijdag 5 januari
2007 hield de Dorpsraad een jaarbijeenkomst. Het was heel
anders als normaal.
Het was geen normale vergadering
waar allerlei informatie gegeven wordt
maar eerder een
n i e u w j a a r s b i j e e nkomst. Er waren diverse verenigingen en iedereen wenste elkaar de beste wensen,
de mensen liepen door elkaar, stonden ook aan statafels, er was koffie en vlaai en
er hingen twee grote vellen
papier met 2006 en 2007.
Ook werden foto’s van activiteiten van afgelopen jaar
getoond met twee filmpjes
over de herdenking van de
oorlogsslachtoffers en het
Nederlands Kampioenschap
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Majoretten. Op het vel van
2006 stonden de diverse activiteiten die er geweest waren, compleet met krantenartikelen. Op het vel van 2007
mocht iedereen ideeën opschrijven voor 2007. Later op
de avond kregen alle aanwezigen een sticker die ze bij
het beste idee konden plakken. Het beste idee vond
men het maken van een ur-

nenwand op
het kerkhof,
vlak voor een
veilig fietspad
op Meerssenhoven. Eduard
Lhomme had
de prijs van
het beste idee
(€ 25,-) gewonnen maar
hij gaf deze
prijs meteen
als donatie

terug aan de Dorpsraad.
Achteraf hebben wij van de
Dorpsraad begrepen dat
sommige mensen vonden dat
we te ver doorgeslagen waren: iets vrijere vergadering is
goed maar er mag ook meer
sturing gegeven worden.
Sommige mensen wilden iets
in het openbaar zeggen en
daar was de gelegenheid eigenlijk
niet voor. Wij als
Dorpsraad vinden het
wel uitstekend dat
veel mensen eigen
ideeën op papier zetten en zo duidelijk
maken waar de
Dorpsraad zich (ook)
bezig mee moet
houden. Hieronder
staan de ideeën die
gelanceerd zijn.
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Urnenwand:
Al jaren is er over gesproken,
maar sinds kort zijn enkele
mensen ermee bezig. Als
laatste rustplaats willen vele
mensen begraven worden
maar ook de mogelijkheid
hebben om gecremeerd te
worden en daarbij Itteren nog
steeds als rustplaats te hebben. Eduard Lhomme heeft
samen met Willy Janssen
van het grondverzetbedrijf
om tafel gezeten om een urnenwand te realiseren. Zij
zijn samen naar Bartho
Lhomme gegaan die een tekening heeft gemaakt. Willy
en Eduard hebben al afspraken gemaakt wie het hoe
gaat maken. Zodra er meer
bekend is, zullen wij u hierover berichten.
Veilige fietsweg op Meerssenhoven:
Sinds de komst van de Veoliabussen gaat de lijndienst
vier keer per uur over Meerssenhoven. Neem daarbij dat
er vanuit Itteren relatief veel
kinderen naar Bunde/Meerssen op school gaan en Itteren voor een deel aangewezen is op de winkels in Bunde, dan levert dat vaak hachelijke situaties op op
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Meerssenhoven. De maximum snelheid op Meerssenhoven is 60 km/uur maar het
blijkt dat niet iedereen zich
daaraan houdt. Het idee is
om aan de noordzijde (tegenover het kasteel) een
dubbelzijdig fietspad te maken zoals dat ook op de Klipperweg is. De grond is daar
ook van de gemeente Maastricht, dus is er in het wijkteam van de gemeente
Maastricht aandacht hiervoor
gevraagd. Vrij snel werd dit
doorgegeven aan de gemeente die dit zullen meenemen in het totale fietsrouteplan dat voor de gemeente
Maastricht opgesteld wordt.
Veilige fietsroute voor
jeugdvoetballers van
Borgharen naar Itteren:
De jeugdvoetballers van
Borgharen moeten elke week
naar Itteren komen fietsen.
De ouders vinden het te gevaarlijk op de donkere weg
lang Ankersmit en op de dijk
tussen Borgharen en Itteren
is de smalle weg ook niet bepaald veilig. Ook dit is ingebracht bij het wijkteam maar
de oplossingen zijn moeilijk.
Er wordt ook gedacht aan
carpoolen of aan het streekvervoer via Veolia. Ondanks

de problemen die er liggen
zal dit meegenomen worden
in een fietsrouteplan dat door
de gemeente wordt opgesteld.
Nieuwjaarsbijeenkomst op
eerste zondagmiddag van
het jaar voor alle verenigingen:
Naar aanleiding van de jaarbijeenkomst van de Dorpsraad werd aangegeven dat
de zondagmiddag een ideale
middag is om zo’n bijeenkomst te houden. De aanwezige verenigingen gaven aan
dan ook hun medewerking
hieraan te geven. Hierbij
kwamen ook ideeën om op
die middag oude films (1956)
van Itteren te draaien en/of
“de kater van het water” tezamen met de foto’s van activiteiten van het afgelopen
jaar. Ook het idee van de vellen papier van het afgelopen
jaar en toekomstplanning
voor komend jaar werden als
positief ervaren. De hoop is
wel dat er meer verenigingen
meedoen.
Gezocht voorzitter voor de
seniorenvereniging:
Johan Smit van de seniorenvereniging heeft al een hele
tijd geleden aangegeven dat

Itterse dorpsberichten
hij als inwoner van Borgharen wel een heel warm hart
heeft voor Itteren maar dat
het voor de seniorenvereniging beter is als er een andere voorzitter komt. Enkele
leden van de Dorpsraad
hebben gesprekken gehad
met het bestuur en de vrijwilligers van de seniorenvereniging om naar oplossingen te
zoeken.
Meer bewegen wandelen,
tennissen en sportevenementen voor jeugd b.v. volleybal:
De mensen die dit opgeschreven hebben, hebben we
aangegeven hoe ze bij de
tennisclub kunnen komen en
voor het opzetten van een
wandelclub of een volleybalclub wordt geadviseerd om
eerst een behoeftepeiling te
doen en daarna kunnen afspraken gemaakt worden
met b.v. de afdeling sport van
de gemeente voor het huren
van de gymzaal in Itteren of
misschien kan de wandelclub
een onderdeel worden van
50-50.
Verplaatsen bushokje Op
de Bos:
De bushalte Op de Bos waar
het meest gebruik van wordt
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gemaakt, richting Maastricht,
is niet overdekt. Daar tegenover staat wel een overdekt
bushaltehokje. De vraag om
het bushokje om te zetten is
niet gemakkelijk. Hierbij dient
men rekening te houden met
de eigenaar van de grond en
de bewoners erachter. Daarnaast is natuurlijk ook de
verkeersveiligheid van belang. Het blijkt wel dat, sinds
de nieuwe dienstregeling van
Veolia, op meerdere plaatsen
het probleem speelt dat de
overdekte bushaltes verplaatst zouden moeten worden. Dit wordt in beeld gebracht in een nota van de
gemeente Maastricht.
Aw Sjaol opknappen hal en
vernieuwen verlichting:
De Aw Sjaol wil graag dat de
hal opgeknapt wordt. Hierbij
wordt ook gedacht om het
schilderij dat onze Itterse
kunstschilder Theo Weijers
gemaakt heeft van het neerstorten van het oorlogsvliegtuigje hier een prominente
plaats te geven. Om het
schilderij voor Itteren te behouden heeft de Dorpsraad
een aanvraag ingediend bij
de gemeente Maastricht of zij
dit via b.v. de kunstuitleen
aan te kopen en uit te lenen

aan de Aw Sjaol maar sinds
1 januari 2006 heeft de gemeente daar geen budget
meer voor.
Bomenlaan langs Meerssenhoven en langs ‘t
Brook:
De Dorpsraad heeft brieven
gestuurd naar de gemeentes
Maastricht en Meerssen om
een bomenlaan aan te leggen aan weerszijden van
Meerssenhoven en langs ‘t
Brook. Daarop zijn nog geen
antwoorden gekomen.
WOZ-waarde woningen Itteren verlagen bij uitvoering Grensmaas:
Bij alle besprekingen en mogelijkheden die de Dorpsraad
gehad heeft, wordt ook dit
punt altijd aan de orde gebracht. De gemeente is hiervan op de hoogte. Ook in het
verleden heeft de Dorpsraad
de diverse politieke partijen
hiervan in kennis gesteld.
Het blijft echter de vraag of
hiermee bij de volgende bepaling van de WOZ hierbij
rekening gehouden wordt.
Op 6 februari jl. was er een
gesprek met de wethouder
Hazeu, die (ook) over de
Grensmaas gaat, die toezei
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hier alle aandacht aan te geven
Opgemerkt werd dat de
WOZ-waarde bepaald wordt
aan de hand van taxaties
waarbij rekening wordt gehouden met recente verkoopgegevens. Indien de
huzien in Itteren als gevolg
van de Grensmaasplannen
tegen lager verkoopprijzen
verkocht worden als voorheen dan vertaalt zich dat
automatisch in een lagere
WOZ-waarde.In theorie klopt
dit verhaal maar de praktijk is
wel eens weerbarstiger. Voor
ons geldt eerst zien dan geloven. Als de verkoopprijzen
dalen en de WOZ-waarde
niet, zullen we als Dorpsraad
weer aan de bel trekken bij
de gemeente.
Verven banken:
Er zijn verschillende banken
waarvan het onderhoud gedaan wordt door de gemeente Maastricht. Als er banken
onvoldoende onderhouden
worden kan iedereen dit melden aan het klantenmeldpunt. De Dorpsraad heeft ook
contact met verschillende
particulieren die banken onderhouden. Eén van de ban-
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ken is dit voorjaar door een
particulier opgeknapt.
Wateroverlast met Kermis
verhelpen:
Tijdens de kermis staat vaak
water op het kermisterrein en
hiervoor zijn in het veleden
verschillende oplossingen
bedacht maar die bleken niet
afdoende. Het probleem is
aangekaart bij de gemeente.

Wandelroutes met leestafels:
In navolging van de leestafel
van het neergestorte oorlogsvliegtuigje is het de bedoeling dat er meer leestafels
komen over het verleden van
Itteren. Daarnaast is er ook
de vraag om wandelroutes te
maken door Itteren (en
Borgharen). Hierbij moeten
we ook rekening houden met
de Grensmaas ontwikkelingen en de eigenaren van de
diverse percelen.

Jaarlijkse herdenking oorlogslachtoffers vliegtuigje:
Zou het niet leuk zijn als de
school een jaarlijkse herdenking maakt van het feit dat
tijdens de oorlog een oorlogsvliegtuigje neergestort is
in Itteren. Deze vraag is
neergelegd bij onze basisschool en we merken wel of
dit gedaan wordt.
St. Martinusfeest vieren op
de zaterdag die het dichtst
bij de 11e van de 11e ligt.
Het blijkt dat steeds meer
mensen op de 11e van de 11e
naar Maastricht gaan om de
opening van het Carnavalsseizoen te vieren. Hierdoor is
het b.v. voor de fanfare moeilijker om genoeg mensen bij
elkaar te krijgen om zowel de
Heilige Mis alsook de optocht
naar de brandstapel op te
luisteren. Daarnaast mogen
de basisschoolleerlingen
meestal op zaterdag langer
opblijven en kunnen ook de
allerkleinsten genieten van
de brandstapel.
Vandaar dat het voorstel
kwam om het Martinusfeest
in Itteren te vieren op de zaterdag die het dichtst bij de
11e van de 11e ligt.
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Wijkteam
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zijn diverse zaken
die in het wijkteam besproken zijn al beschreven.
Daarnaast zijn nog een aantal punten aan de orde geweest:
Grensmaas:
Het is de bedoeling dat de
gemeente op haar website
www.maastricht.nl een link
gaat maken voor de grensmaas. Allerlei informatie over
de grensmaas is dan daar te
lezen. De gemeente wil een
informatieavond organiseren
voor Itteren en Borgharen
over de schaderegeling. Ook
zal er een communicatieplan
op papier gezet worden.
Wegversmallingen:
De dorpsraad had gevraagd
om onder aan de betonnen
randen van de wegversmallingen reflectoren te zetten
zodat de wegversmallingen
toch zichtbaar zijn ook al zijn
de paaltjes eraf. De fabrikant
gaat eerst proberen om ervoor te zorgen dat de paaltjes niet zo maar eruit gehaald kunnen worden.
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: de gegevens over Itteren
zijn als volgt tot en met december 2006: Afname van
aangiftes, inbraken, diefstallen algemeen maar toename
incidenten, verkeersoverlast
en buren- en relatieproblemen.
Bundervoetpad:
Inwoners van Itteren hebben
leden van de Dorpsraad
aangesproken dat er (’s
nachts) Franse auto’s over
de dijk van Op de Warrey en
het Bundervoetpad rijden.
Daarvoor vroeg men om een
obstakel te plaatsen zodat er
geen auto’s meer door kunnen. Dit blijkt heel moeilijk te
zijn omdat de gemeente verantwoordelijk is als b.v. een
fietser tegen zo’n obstakel
rijdt. De politie vraagt om dit
te melden en daarbij de tijdstippen dat deze auto’s gesignaleerd worden door te
geven.
Klantenmeldpunt:
Er zijn klachten binnengekomen over de afhandeling
van het klantenmeldpunt. De
gemeente is al bezig om een
beter systeem op te zetten.
Zodra hier meer over bekend
is, laten wij het u weten.
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Verbreden Kanjel: Vanuit een
ingenieursbureau zal er een
informatieavond komen voor
Itteren en Borgharen waarbij
uitleg gegeven zal worden
over de bedoelingen waarom
de oevers van de Kanjel (’t
Brook) verbreed moet worden.
De bank onder aan de Maas
bij de kapel is al 3 keer vernield, maar er word gelukkig
toch weer een nieuwe geplaatst. De rood met witte
paaltjes in de bocht worden
tevens ook herstelt.
De schuilhut en omgeving
worden schoongemaakt, het
is te duur om de verbrande
vloer te vervangen.

Zowel Itteren als Borgharen
hebben gevraagd om weer
een picknicktafel te plaatsen
bij de negen boompjes. De
gemeente heeft hierin toegezegd.
Schaatsbaan Op ’t Brook:
vanaf heden is er een principe vergunning. Dit betekent
dat vanaf nu een telefoontje
voldoende is en Thé Plompen met zijn kameraden zorgeloos aan de slag kan.
Er is een aanvraag ingediend
bij de gemeente om split te
leveren zodat de wandelpaden weer opgeknapt kunnen
worden.www.itteren.nl

Takken route op
maandag
23 April en 7 mei
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Kint geer eur eige dörrep?
Onder deze titel stond in de
Dorpsberichten, uitgave nr. 5
van 2000, een aantal feiten die
betrekking hadden op Itteren,
zoals aantal inwoners, aantal
koop/huurwoningen, gemiddelde leeftijd e.d. Voor de liefhebbers is dit artikel nog te lezen
via onze website.

Onlangs kregen we van de gemeente de rapportage Buurtprofielen Maastricht 2006. Alhoewel het nog maar een concept
betreft hebben we er toch al een
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aantal opmerkelijke zaken uitgehaald. Omdat het een nogal
uitgebreide rapportage betreft
hebben we ons beperkt tot de
hoofdzaken.

bouw een heel gemiddeld dorp
is. De gemiddelde leeftijd in
Maastricht is 41 jaar (Itteren 43
jaar). Het aandeel 65+-ers is
gemiddeld 17% (Itteren 18%).

Het eerste dat opvalt is de daling
van het aantal inwoners. Hadden
we in 2006 nog 1030 inwoners,
inmiddels is het aantal inwoners
onder de duizend gedaald en wel

Voordat we dieper ingaan op een
aantal zaken, eerst een paar opmerkingen over de onderzoeksopzet.
In 2004 is in Maastricht voor het
eerst een integrale buurtpeiling
gehouden en in 2006 is een
tweede peiling uitgevoerd. In
totaal hebben ruim 30.000 huishoudens de enquête toegestuurd
gekregen. Dit grote aantal is
noodzakelijk om de situatie in
de buurten nauwkeurig in kaart
te brengen. Bij de enquête zijn
een aantal buurtprofielen opgesteld. Deze zijn: kenmerken bevolking, wonen en woonomgeving, voorzieningen, veiligheid,
buurtproblemen, sociaal en verantwoordelijkheid en vertrouwen. Om per thema een goed
beeld te krijgen zijn indicatoren
gebruikt. Bij het thema bevolking horen bijvoorbeeld de indicatoren, percentage ouderen,
percentage allochtonen, opleidingsniveau, verhouding huur-/
koopwoningen. Zoals eerder
aangegeven gaan we niet alle
indicatoren behandelen. We pikken er alleen een aantal opmerkelijke uitkomsten uit.

tot 997 (stand 01-01-2006).
Gingen we er in 2000 nog vanuit dat Itteren sterk aan het vergrijzen was met een hoog aandeel 50+-ers, op dit moment
blijkt dat Itteren qua leeftijdop-
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Als we Itteren vergelijken met
de andere buurten en wijken dan
blijkt dat Itteren ofwel gelijk
ofwel beter scoort dan het gemiddelde. Slechts op drie punten scoort Itteren lager dan het
gemiddelde en wel voor de volgende indicatoren:
1. percentage lager/hoger
opgeleiden
2. voorzieningen in de
buurt
3. percentage bewoners
dat verwacht dat buurt
vooruit of achteruit
gaat.
De eerste twee uitkomsten zij
niet verrassend, met name qua
voorzieningen in de buurt ligt
Itteren natuurlijk ver achter bij
andere wijken. Het lage aantal
bewoners dat denkt dat Itteren
de komende jaren er op vooruit
zal gaan verrast ons eigenlijk
wel. We hebben hier een van de
laagste scores van Maastricht!
Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat we het hier zo
goed hebben dat het bijna niet
meer beter kan. Logisch gevolg
is dan dat het alleen maar slechter kan worden.
Als we de andere resultaten van
de enquête bekijken, dan hebben
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we het inderdaad helemaal niet
slecht in Itteren.
- We hebben in Itteren bijna allemaal een koophuis. 86% tegenover 52% gemiddeld in
Maastricht. Slechts in Belfort en
de Hazendans ligt dat percentage hoger.
- We voelen ons heel veilig in
Itteren. Slechts 7% van de bewoners voelt zich wel eens onveilig. Dat is het laagste percentage van Maastricht. In het Wittevrouwenveld voelt 65% zich
wel eens onveilig (hoogste).
Gemiddeld ligt de score op
35%.
- Het Maastrichtse gemiddelde
voor vermogendelicten bedraagt
4,5. Ook in Itteren scoren we
weer het laagst met een score
van 1.8 (het betreft fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, inbraak in
woningen).
- Itteren scoort
ook het hoogste
wat betreft de
sociale contacten.
87% van de bewoners geeft aan
dat ze voldoende
contacten hebben.
- Itteren scoort
ook heel laag op
het gebied van
geluidsoverlast.
Onder geluidover-

last wordt ook verstaan last van
groepen jongeren en overlast
door omwonenden. Alleen de
wijken campagne, Wolder en
Jekerdal en Biesland scoren beter dan ons.
Tenslotte nog iets over het aandeel allochtonen. In Itteren wonen in totaal 96 allochtonen. Het
betreft hier mensen uit de zogenaamde A2 en B landen. Tot de
A2 landen behoren de rijke landen die geen onderwerp zijn van
achterstandsbeleid (Duitsland,
België, Amerika e.d.). B landen
zijn de overige landen (Oost-Europa, Midden en Zuid-Amerika). Sjengen worden beschouwd
als autochtonen.
Van de 96 allochtonen komen er
17 uit B-landen.

Itterse dorpsberichten
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Hoe werd er gestemd met de provinciale verkiezingen?
Opkomst provincie Limburg 43,9 %, Maastricht 40%. In vergelijking met de opkomst bij de landelijke verkiezingen op 22 november 2006 (647 stemmen) was de opkomst in Itteren beduidend minder..
Lijst

Partij
CDA

Stemmen
Itteren
134

Stemmen
Maastricht
8.743

Stemmen
Limburg
133.722

%
Itteren
38,95 %

%
Maastricht
23,60 %

%
Limburg
35.3 %

1
2

PvdA

53

8.307

60.109

15,41 %

22,43 %

15.9 %

3

VVD

32

5.260

54.656

9,30 %

14,20 %

14,4 %

4

SP

74

7.269

70.267

21,51 %

19,62 %

18,6 %

5

Groen Links

17

3.165

16.054

4,94 %

8,54 %

4,2 %

6

PNL

5

715

14.232

1,45 %

1,93 %

3,8 %

7

D66

9

1.280

8.576

2,62 %

3,46 %

2,3 %

8

Christen Unie

6

796

6.908

1,74 %

2,15 %

1,8 %

9

Partij v.d. Dieren

9

1.089

9.717

2,62 %

2,94 %

2,6 %

11

Limburg Belang

5

418

4.010

1,45 %

1,13 %

1,1 %

344

1929

0
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100e aanmelding
Itterse nieuwsbrief
Op zondag 24 november 2002
verscheen de eerste Itterse
nieuwsbrief, een extra service
van de Dorpsraad om de inwoners van Itteren op de hoogte te
houden van actuele zaken in het
dorp. In principe hebben we
daar onze eigen Dorpsberichten
voor maar deze kunnen als gevolg van het beperkt aantal uitgaven niet altijd actueel zijn.
Voor actuele zaken kunnen
mensen daarom terecht op onze
website. Om te voorkomen dat
men regelmatig moet kijken of
er iets nieuws te melden valt is
er dus de Itterse nieuwsbrief.
De Itterse nieuwsbrief verschijnt
als er nieuws te melden valt. De
uitgave is daarom zeer onregelmatig. Soms gebeurt er een hele
maand niets en soms verschijn
te de nieuwsbrief twee keer in
de week! Dat is bijvoorbeeld
gebeurd toen we informatie kregen over de aangepaste dienstregeling en de omleidingen van
de bussen met Carnaval. Regelmatige reizigers zijn meestal
goed op de hoogte van wijzigingen in de dienstregeling maar de
mensen die alleen met carnaval
de bus nemen niet. Met de
nieuwsbrief kunnen we daar dan
goed op inspelen. In de nieuwsbrief wordt ook verwezen naar
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nieuwe links op onze website of
naar evenementen die plaats
vinden. Helaas wordt van die
laatste mogelijkheid heel weinig
gebruik gemaakt. Verenigingen
laten hier een kans liggen om
aandacht te vragen voor hun
activiteiten. Zij kunnen, naast de
folders die meestal ook verspreid worden, heel eenvoudig
aandacht vragen voor hun activiteit, evenement aanmelden via
de website en klaar is kees.
Aanmeldingen worden meestal
nog dezelfde dag geplaatst. Indien men dat wenst kan een activiteit in overleg met de webbeheerder ook als nieuwsbericht
worden opgenomen. De service
is overigens niet bedoeld voor
commerciële activiteiten.
De nieuwsbrief is inmiddels niet
meer alleen een voorrecht voor
de Itterse bevolking. We hebben
aanmeldingen uit het hele land
en zelfs vanuit het buitenland.
Het betreft dan voornamelijk
oud-inwoners van Itteren die
graag op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen
in hun (geboorte)dorp. Ook
hebben we aanmeldingen van
andere geïnteresseerden.
De nieuwsbrief is er om mensen
te attenderen op actuele zaken of
gebeurtenissen. Het feitelijke
nieuws staat op de website. We
willen nieuwsberichten namelijk

niet beperken tot abonnees van
de nieuwsbrief maar iedereen
moet daar kennis van kunnen
nemen. Vandaar dat het nieuws
altijd op de website staat en niet
in de nieuwsbrief. Er is ons namelijk gebleken dat er nog altijd
mensen zijn die regelmatig uit
gewone interesse de website
bezoeken.
We hebben inmiddels de 100e
aanmelding gekregen. Opvallend daarbij is dat er nooit sprake is geweest van afmeldingen.
Af en toe krijgt iemand een
nieuw e-mailadres en vergeet
dat door te geven maar echte
afmeldingen hebben we nog
nooit gehad. De service is uiteraard gratis en iedereen die zich
aanmeldt komt op een geanonimiseerde verzendlijst zodat emailadressen niet algemeen
bekend worden.
100 aanmeldingen lijkt veel
maar dat is het in feite niet. Uitgaande van 400 gezinnen waarvan b.v. 60% een internetaansluiting heeft moeten we constateren dat het merendeel van de
Itterse gezinnen nog geen abonnement heeft op de nieuwsbrief.
Wilt u altijd op de hoogte zijn
van het laatste nieuws, meldt u
dan aan. Aanmelding gaat heel
eenvoudig via onze website
www.itteren.nl

Itterse dorpsberichten
Geruchten over de Aw Sjaol.
We willen beslist niet op alle
geruchten die in het dorp de
ronde doen inspringen, maar
soms blijkt het wel nodig te zijn.
Er kwamen Dorpsraadleden geruchten ter ore dat de Aw Sjaol
afgebroken zou worden en dat
de verenigingen dan maar naar
de fanfarezaal of naar de basisschool zouden moeten gaan.
Sommigen vertelden ons dat ze
gehoord hadden dat de verenigingen voor de zomer uit de Aw
Sjaol moesten. Via onze Itterse
grondboorexpert CONEX hoorden we dat er offertes gemaakt
konden worden voor bodemonderzoek bij de Aw Sjaol.
Wat is er aan de hand:
Eind 2006 hebben ambtenaren
van de gemeente Maastricht een
nota “Bestandsanalyse gemeenschapshuizen” geschreven.
Hierbij is uiteraard ook gekeken
naar het gemeenschapshuis de
Aw Sjaol.
Op 19 december 2006 heeft de
raadscommissie Breed Welzijn
van de gemeente Maastricht dit
stuk behandeld en heeft de aanbevelingen van dit rapport overgenomen. Eén van deze aanbevelingen is: citaat
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“om de in de bestandsanalyse
geconstateerde knelpunten als
volgt op te lossen:
a) ……………..
e) Te starten met een onderzoek
naar de mogelijkheden om, vanuit efficiencyoverwegingen, de
activiteiten De Aw Sjaol onder
te brengen in andere accommodaties in Itteren.” einde citaat.
Een stukje verder staat: citaat:
Verbetering efficiency
De situatie van de Aw Sjaol
noodzaakt niet tot ingrijpen in
de gebouwelijke situatie. Hiervoor is het exploitatietekort te
klein.
Feit is wel dat wij een gebouw
volledig beschikbaar stellen
(voor € 45 per jaar) voor enkele
activiteiten. Het verdient vanuit
efficiencyoverwegingen aanbeveling om te
bekijken of de
activiteiten niet
ondergebracht
kunnen worden
in andere voorzieningen in
Itteren.” einde
citaat.
Naar aanleiding
van de geruchtenstroom is de
Dorpsraad achter dit stuk ge-

komen via de website van de
gemeente Maastricht.
(www.maastricht.nl, stadsbestuur, gemeenteraad, raadsinformatiesysteem, raadstukken
e.a., 19-12, bestandsanalyse
gemeenschapshuizen). Dit betekent dat er door de gemeente
vooralsnog alleen een onderzoek
gaat plaatsvinden en er nog totaal geen besluit is gevallen.
Uiteraard mogen we aannemen
dat belanghebbenden in deze
ook geïnformeerd worden. We
hebben op dit moment nog geen
notie wanneer dit onderzoek
gaat plaatsvinden.
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Heilig Hartbeeld,
Al jarenlang staat een Heilig
Hartbeeld aan de achterkant van
de kerk langs de grote doorgaande Ruyterstraat. Ik heb me
laten zeggen dat hier vroeger
een houten Kruis stond maar dat
is later vervangen door dit

beeld. Er staat een hardstenen
plaat onder “uit dankbaarheid 10
mei 1940”. Wat is er gebeurd?
Op 10 mei 1940 viel Nazi
Duitsland zonder oorlogsverklaring Nederland, België en
Luxemburg binnen. Waarom
staat er dan toch “uit dankbaarheid”?
De Dorpsraad is bezig geweest
om dit mysterie te ontrafelen.
Ja, het heeft natuurlijk iets te
maken met de oorlog en met
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inwoners uit Itteren die nu nog
leven. Zij kunnen prachtige
verhalen vertellen over vroeger
en helpen ons het geheim van de
hardstenen plaat te onthullen.
We zijn van plan om hier omheen een activiteit te organiseren waarbij hopelijk ook het
schilderij van Theo Weijers een

prominente rol zal spelen.
Let dus maar goed op de regionale dag- en weekbladen zoals
De Geulbode, Maaspost, Trompetter, de Ster, Zondagsnieuws
en misschien ook weer Dagblad
de Limburger! We hopen dat het
allemaal gaat lukken.
Verplichte inlevering radiotoestellen?
Via internet en andere kanalen
heb ik geen heemkundevereni-

ging voor Itteren kunnen vinden. Daarom wend ik mij met
mijn vraag tot u.
Ik ben bezig met het in kaart
brengen van de gebeurtenissen
rond de verplichte inlevering
van radiotoestellen in 1941 voor
joden en in 1943 voor alle andere inwoners van ons land. Mijn
bedoeling is t.z.t. hierover te
publiceren. Tot op heden is mij
niet gebleken dat er over dit onderwerp gericht is gepubliceerd.
Mijn onderzoek blijft, om de
omvang hanteerbaar te houden,
vooralsnog beperkt tot Limburg
ten zuiden van Maasbracht. Informatiebronnen zijn de archieven van de voormalige gemeenten, het provinciaal archief, de
archieven van de voormalige
gewestelijke politie, de voormalige PTT, het NIOD, het Nationaal Archief, heemkundeverenigingen, kranten en personen die
de gebeurtenissen in 1941 en
1943 nog lijfelijk hebben meegemaakt. Met het onderzoek van
de gemeentelijke archieven ben
ik een aardig eind gevorderd.
Daarbij heb ik al veel interessante en bruikbare gegevens
gevonden. Dat geldt ook voor de
voormalige gemeente Itteren.
Mijn huidige plan is een
boek(je) uit te brengen met een
algemeen deel over de inlevering van de radiotoestellen in
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1941 en 1943 (zoals achtergrond, regels, organisatie, resultaten wat betreft ingeleverde
merken en typen, etc.) en een
hoofdstukje per gemeente met
specifieke details.
Misschien kunt u mij namen
noemen (met telefoonnummer
en/of e-mailadres) van personen
die ik de volgende vragen kan
stellen:
1. Kent u publicaties op het bovenbeschreven terrein ?
2. Zijn er gegevens over de inlevering van radiotoestellen door
joden in Itteren in 1941 ?
3. Is er informatie over de inlevering van autoradio's (meestal
door garagebedrijven) in Itteren
in 1941 ?
4. Wie weet waar de ingeleverde
toestellen in Itteren indertijd zijn
opgeslagen (zijn er foto's van de
opslagplaats) ?
5. Heeft u andere foto's over dit
onderwerp ter beschikking ?
6. Volgens mijn informatie zijn
alle in Itteren ingeleverde toestellen op zeker moment naar
Maastricht getransporteerd en
daar uiteindelijk met schepen
afgevoerd naar onbekende bestemming. Is er informatie die
deze bevinding tegenspreekt ?
7. Wie kan ik benaderen voor
een "ooggetuigeverslag" van de
gebeurtenissen in Itteren ?
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8. Hebt u anderssoortige informatie die voor mij nuttig en interessant zou kunnen zijn ?
Hartelijk dank voor alle reacties.
Gidi Verheijen
Havenweg 74
6122 EK Buchten
046-4851847
gverhe@planet.nl
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Lente,

Is het niet heerlijk…..
Nu de lente er weer aan komt,
gaan we weer lekker naar buiten. Genieten van de verse groene velden bij Hartelstein of de
reiger die over het Maaswater
zwiert. Lopend langs het café
zien we de bloeiende bloemen
met daarnaast de ronde trap van
de kerk waarachter de zware
stenen verwarmd worden door
de zon. Hier tegenover, de oude
boerderij van “Sjo van Hay” die
je gedachten terug laat gaan naar
honderd jaar geleden. Wandelend naar beneden komen we bij
het “Brook” waar kinderen spelen en de groene blaadjes van de
haag uitkomen om een goede
afscheiding te hebben tussen
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parkeren en voetballen. Op het
dak van de JOP staat die vreemde crossmotor
met die lange
knalpijp.
Al lopend zie je
het paard dat
zich lekker rolt
in het rulle
zand. De vogeltjes rustig op
een tak van een
grote boom vragen om antwoord van de
mens die rustig
wandelt over de
paden.
En
de
mens…… die loopt alleen maar. Vaak durft de
mens niet op de natuur
te reageren: “Wat zullen
de andere mensen wel
niet zeggen?”
Waarom uiten we niet
onze gevoelens naar de
natuur: fluit eens terug
op een vogel en warempel, die vogel zal terugfluiten. De wijze waarop
de vogel antwoordt,
geeft aan dat de vogel
luistert naar de mens.
En als je goed luistert,
hoor je aan de toon van
de vogel dat hij het ook
leuk vindt. Als je niet

meer fluit, roept de vogel nog
een paar keer, op verschillende
manieren, wachtend op antwoord van de mens.
Er kan zich alleen nog een “probleem” voordoen: Als alle mensen gaan fluiten, weten we
straks niet meer wie de vogel is
en wie de mens. Maar dat mag
best in ons groene dorp aan de
Maas want het is toch zeker niet
voor niks dat het woord Itteren
verborgen zit in het woord schitteren-d!
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winkel te zien maar de echte
winkel is toch veel mooier.
Daniëlla, hebben jullie veel
werk gehad aan de voorbereiding van de winkel?
Ja, vele weken hebben we voorbereidingen gedaan. Nadat we
de winkel hadden leeggemaakt
was het echt een afgeleefde
bouwcontainer. Het is dat het op
papier staat dat de unit pas 5 jaar
oud is, anders hadden we het
niet geloofd. Het pand stond

Nieuwe Dorpswinkel
Op woensdag 29 februari om 7
uur ’s avonds was dan eindelijk
de opening van de nieuwe
Dorpswinkel. Vele inwoners
hadden de raamposter: “Hoera
Itteren heeft weer een Dorpswinkel” voor het raam hangen.
Voor iedereen stond een lekker
hapje en of een drankje klaar.
Na maanden van voorbereidingen met de gemeente, leveranciers en vele anderen zijn Daniëlla Beenkens met familie en
bekenden aan de slag geweest
om in Itteren een mooie winkel
neer te zetten. En met succes!
In de Itterse Carnavalsoptocht
was er al een wagen van de
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gebruikt als prijskaart voor de
groenten en het fruit. De winkelkarretjes hebben buiten onder
het afdak een plek gekregen en
in de winkel hangen overal
spiegels op. Hierdoor lijkt het
ruimtelijker
Wat wilde jullie veranderen aan
de winkel?

natuurlijk ook al enkele maanden leeg en er waren nogal wat
etensresten blijven liggen. Met
behulp familie en vrienden zijn
we aan de slag gegaan, als laatste hebben we met hulp van
Harry Wolfs de vloer gestript en
vervolgens drie keer gelakt. Ook
aan de buitenkant is het een en
ander veranderd. De stoep is
opnieuw bestraat en er is een
afdak gekomen, de deuren gingen niet meer open of dicht, de
afvoergoten waren verstopt en
op het dak stond 9000 liter water.
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Als we zo in de winkel staan,
valt op dat er zo’n goed overzicht is. Hoe komt dat eigenlijk?
We hebben ervoor gekozen om
de rekken in het midden laag te
houden zo kun je vanuit elke
hoek de hele winkel zien, daarbij hebben we veel ruimte gewonnen door staande diepvrieskasten te plaatsen. Zoals jullie
gezien hebben is de hele
“versafdeling” gekoppeld aan de
kassa. Elk plekje is benut. Een
voorbeeld hiervan is de keukendeur. Deze heb ik geverfd met
krijtbordenzwart. Nu word hij

We vonden het jammer dat de
winkel al die jaren het uiterlijk
van een bouwkeet is blijven behouden. Natuurlijk is het dat
ook maar met minimale middelen kun je toch de boel opleuken, een spiegeltje, een bosje
bloemen, wat houten materialen,
een koffiehoekje, een gordijntje
en het ziet er meteen een stuk
vriendelijker uit. We vonden dat
het een plek moest zijn waar
mensen zich op hun gemak zouden voelen, een beetje het idee
van een ouderwets kruidenierswinkeltje.
Welke producten hebben jullie
zoal?
In principe zou ik zeggen, alles,
maar dan minder uitgebreid dan
in bv een C1000, daar heb je
wel 15 soorten hagelslag. Wij
hebben er twee: een A- merk en
een B-merk. Zo is het eigenlijk
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met alle producten in onze winkel.
Daarbij verkopen we ook nog
eens dagverse producten zoals,
brood, gebak, groenten, fruit,
vleeswaren, kaas en zuivelproducten, bloemen, plantjes, cadeau-artikelen voor jong en oud,
boekjes, een flesje wijn en ga zo
maar door. Zoals je hoort toch
een behoorlijk assortiment. Verder zijn we nog altijd bezig met
een TNT service punt, buskaarten en telefoonkaarten. Niet te
vergeten de rode restzakken zijn
ook al bij ons verkrijgbaar.
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Op welke manier willen jullie je
dan onderscheiden?
Door goede kwaliteit, klantvriendelijkheid en service te
leveren. Vleeswaren en kaas
worden vers afgesneden, brood
en gebak word elke dag vers
bezorgd, en alles kan op bestelling worden geleverd van bruidstaart tot vlaaien voor een koffietafel. Zo gaat het ook met de

En de prijs?
De prijs blijft natuurlijk altijd
een moeilijk onderwerp. Er
wordt snel gezegd in de C 1000
kost het maar…….! Natuurlijk
is dat ook zo, maar de grote
winkel ketens kopen landelijk of
zelfs wereldwijd hun producten
in, nooit zullen wij kunnen concurreren met zulke winkelketens. Als wij 2 dozen inkopen,
koopt een grote winkelketen 10
zeecontainers in. Het is dan ook
zo dat hun inkoopprijs veel lager is dan de onze. Wij moeten
ons dus op een andere manier
proberen te onderscheiden. Toch
vinden we dat we goed ons best
hebben gedaan om de prijzen
redelijk te houden.
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bloemist, vandaag bestellen en

morgen ophalen. Is er spoed bij
dan kan het zelfs dezelfde dag
nog bezorgd worden. In principe
kunnen de klanten ons alles vragen, als wij de middelen beschikken zullen we zeker ons
best doen om de wens van de
klant te realiseren. Ons motto
van thuis uit is, Die goed doet,
die goed ontmoet! Zo moet het
ook in de winkel gaan.
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we steeds meer onze draai vinden.

Kunnen de mensen ook bestellingen opgeven en hoe moeten
ze dat doen?
Ja dat kan, gewoon in de winkel
of per telefoon 3654747. Als het
straks wat rustiger wordt voor
ons, willen we er graag een
website bij hebben met de mogelijkheid tot bestellen.
Maar als iemand toch iets is
vergeten te bestellen en de winkel is gesloten, kloppen ze toch
even bij ons thuis op de deur,
dat is geen enkel probleem.
Zijn jullie ook per e-mail te bereiken?
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Zoals we als gezegd willen we
straks graag een website, op dit
moment kunnen ze alleen ons
alleen op ons privé e-mailadres
b e r e i k e n .
r.m.m.beenkens@kpnplanet.nl
Jullie zijn nu al een paar weken
bezig. Hoe vind je dat het gaat?
Het gaat goed, vele mensen zijn
gekomen, ik hoop dat ze dit in
de toekomst ook blijven doen.
De reacties waren overweldigend en de belangstelling groot.
De eerste week stonden we stijf
van de zenuwen, nu zijn we al
wat meer ontspannen en zullen

De gemeente heeft aangegeven
dat dit misschien de laatste mogelijkheid is voor Itteren om
nog een winkel te hebben. Het is
daarom belangrijk dat de mensen ook in Itteren naar de winkel
gaan. Vooral voor de oudere
mensen is het makkelijker om
“naast de deur” inkopen te doen.
Vaak vergeten de anderen dat bij
inkopen doen buiten het dorp
vervoerskosten zoals benzine of
bus niet meegeteld worden. En
een terugkomende klacht is dat
de Itterse Dorpswinkel niet alle
producten heeft. Wat kun jij
daaraan doen?
Zoals eerder gezegd hebben we
geprobeerd om een uitgekiend
assortiment samen te stellen, om
toch van alles iets in huis te
hebben, en is er iets niet…gewoon vragen, misschien is er
wel een mouw aan te passen.
Om op de gemeente terug te
komen, klopt het inderdaad dat
dit misschien wel de laatste mogelijkheid is voor Itteren om
nog een winkel te hebben. Ook
zij hebben veel tijd en geld in de
Itterse dorpswinkel gestoken in
het verleden. We hebben ook
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echt het gevoel dat we ons
moeten bewijzen aan de gemeente Maastricht, zoiets in de
vorm van; Itteren is het wel
waard dat er een echte “stenen”
winkel komt. Natuurlijk is het
noodgebouw ook goed, maar het
woord zegt het al, het is een gebouw voor nood. Daarbij komt
er natuurlijk ook dat er geen
enkele plaats is voor opslag.
Hierdoor is het assortiment be-
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perkter en zijn mensen misschien toch geneigd om buiten
het dorp te gaan, en zo blijf je in
een vicieuze cirkel rondjes
draaien. Daarbij hoop ik dat de
mensen die nu nog jong en mobiel zijn zich realiseren dat ook
zij misschien in de toekomst
minder mobiel kunnen worden.
Dus niet wij alleen, maar ook de
dorpelingen zullen zich moeten
bewijzen, door ook nu in de
winkel te komen, en hierdoor
aan de gemeente
te laten zien dat
een “echte”
winkel levensvatbaar is in Itteren.
Een misverstand
willen we graag
nog even uit de
wereld helpen,
de 22.000 euro
die de gemeente
heeft gegeven, is
geen subsidie
maar een lening,
deze moeten we
dan elke maand
met rente binnen
5 jaar terug betalen.
In het verleden
was de klacht
dat de levens-
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middelen niet koel gehouden
konden worden. Er zou een airco komen maar eerlijk gezegd
heb ik hem nog niet gezien. Is
die goed verstopt of komt de
airco nog er aan?
Met zulke klachten moet je meteen actie ondernemen, je hebt
tenslotte met eten te maken,
hiermee kun je niet onverantwoordelijk om gaan. Omdat het
geen standaard huis tuin en keuken airco kan zijn hebben we
ons goed laten voorlichten en
uiteindelijk komt er niet een
maar komen er twee airco`s te
hangen.
Het klopt dus dat jullie de airco
nog niet hebben gezien, maar hij
is besteld en zal een dezer dagen
gemonteerd worden,.Misschien
hangt hij al voordat de Dorpsberichten uitkomt.
We hebben gezien dat jullie al
vreselijk veel energie erin gestoken hebben en daar mogen
jullie trots op zijn. Zo te zien
wordt er ook goede kwaliteit
geleverd en dus komen de klanten vanzelf. We gaan er daarom
ook van uit dat de mensen van
Itteren ook bij jullie blijven komen. Veel succes verder.
De Dorpsraad.

Itterse dorpsberichten
Grensmaas
Het besluit van de Raad van State om de bezwaren tegen het
Grensmaasplan ongegrond te
verklaren is bij het BOM (Bewoners Overleg Maasvallei) en
de de Dorpsraad Itteren hard
aangekomen.
Met name het feit dat de Raad
van State vierkant achter het
principe van "budgetneutraliteit"
staat is niet te begrijpen.Zoals
bekend zijn wij als Dorpsraad
niet principieel tegen maatregelen die onze veiligheid moeten
waarborgen, maar door het hanteren van het principe van de
budgetneutraliteit wordt veel
meer afgegraven en zitten we
dus ook veel langer in de troep
dan voor onze veiligheid noodzakelijk is. Daarbij hebben we
ook nog eens de pech dat wij
zowel aan de noord- als de
zuidkant van het dorp met overlast worden geconfronteerd. Itteren wordt nooit meer zoals het
ooit geweest is, alle mooie verhalen over natuurontwikkeling
ten spijt.
Dat we niet op alle punten gelijk
zouden krijgen is niet z'n probleem, dat moet je incalculeren.
Na het advies van de ambtelijk
adviseur van de Raad van State
hadden we echter weer een beetje hoop gekregen dat er naar
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onze argumenten geluisterd zou
worden. Het heeft niet mogen
baten. Alle, maar dan ook alle
argumenten zijn van tafel geveegd. Nogmaals, dit is een zeer
teleurstellend resultaat waar we
de nodige vraagtekens bij zetten.
Na 15 jaar strijd hadden we een
ander resultaat verwacht.
Maar zoals dat hoort in een democratie leggen we ons bij dit
besluit neer. Dat wil echter niet
zeggen dat we helemaal klaar
zijn met de Grensmaas. Dinsdag
6 februari 2007 hebben we overleg gehad met wethouder Hazeu
waarbij ook de Grensmaas aan
de orde is gekomen. Als Dorpsraad zullen we nu met gemeente
en consortium aan tafel gaan
zitten. Als de plannen worden
doorgevoerd willen we namelijk
wel dat het zo goed als mogelijk
gebeurd. Onzerzijds zijn er namelijk nog wat kleine wensen
die we graag uitgevoerd willen
zien, zoals de aanleg van een
visvijver i.p.v afwerking van de
dekgrondberging op maaiveldniveau. Of wat te denken van de
ongelijkvloerse kruising van de
werkweg ter hoogte van Op de
Bos en een duidelijke schaderegeling.
Schaderegeling Grensmaas.
Via
de
site
van
www.maaswerken.nl hebben we

gekeken naar de huidige schaderegeling. Deze schaderegeling
kwam tot stand in en samenwerkingsverband tussen het
Consortium met de landelijke en
provinciale overheden. Daaruit
citeren we:
“Als u denkt schade te hebben
geleden door het Grensmaasproject, dan kunt u een verzoek tot
schadevergoeding indienen. Om
uw verzoek adequaat te kunnen
afhandelen, dient het verzoek
aan
verschillende eisen te voldoen
en zo volledig mogelijk te zijn.
Met het beschikbare Meldingsformulier
Schade Grensmaas zet u alle
benodigde informatie op een rij
en zorgt u zelf voor een optimaal begin
van de schadeafhandeling.
De eerste stappen in de schadeafhandeling op een rij:
• U vraagt het Meldingsformulier Schade Grensmaas aan bij
Loket Maaswerken. Dat kan op
de
volgende manier:
- internet: het formulier kunt u
downloaden
via
www.maaswerken.nl en uitprinten.
- telefonisch: u belt met Loket
Maaswerken 0800-62279375.
(tijdens kantooruren)
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- schriftelijk: u stuurt uw aanvraag naar Loket Maaswerken,
Postbus 1593, 6201 BN
Maastricht.
• U stuurt het ingevulde meldingsformulier naar Loket
Maaswerken. Dit kan alleen
schriftelijk
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(en dus niet via e-mail).
• Loket Maaswerken stuurt u
vervolgens een ontvangstbevestiging met de mededeling dat
uw
verzoek is doorgezonden naar
een commissie van onafhankelijke deskundigen: het Meldpunt

Schade Grensmaas.
• Het Meldpunt Grensmaas beoordeelt uw verzoek, en informeert u over de procedure die
naar
zijn oordeel bij uw specifieke
schadeverzoek hoort. Het Meldpunt meldt u ook welke instantie
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uw verzoek verder dient te behandelen: de overheid of de uitvoerder van het
Grensmaasproject, het Consortium Grensmaas (zie volgende
paragraaf).
Tijdens de periode van afhandeling, kunt u bij Loket Maaswerken altijd terecht voor informatie over uw
schadeverzoek. Het Loket
‘volgt’ uw verzoek en kan snel
de stand van zaken achterhalen.”
Als u de beschikking over internet heeft, kijk eens op
www.maaswerken.nl, tabblad
uitvoering, schade en klachten
en download folder schaderegeling Grensmaasproject en/of het
schadeformulier en als u vragen,
opmerkingen of ideeën heeft,
mail het dan naar
info@itteren.nl.
Naar aanleiding van een informatieavond op 14 maart jl. in
Geulle (zie ook Dagblad de
Limburger d.d. 15-3-07), heeft
Jan van de Meene namens de
grindbedrijven toegezegd dat ze
de huidige schaderegeling aanpassen. Ze zullen niet alleen
(volgens afspraak) de huizen de
binnen een straal van 250 meter
controleren, maar veel meer. Ze
gaan van te voren en na de werken de huizen en gebouwen con-

25

lentenummer 2007
troleren. Bij die inspectie worden foto’s gemaakt en bestaande
scheurtjes opgemeten. “Al die
gegevens worden door een notaris vastgelegd.”, aldus Van de
Meene, “zodat daar achteraf
geen misverstand over kan ontstaan.” Voor ons als Dorpsraad
is het dan ook van het grootste
belang dat we, in samenspraak
met de gemeente Maastricht, in
overleg gaan met diezelfde
grindbedrijven. Als Itteren één
van de twee grootste (grind)
wingebieden is zal hier dan ook
een goede schaderegeling tot
stand moeten komen. Wethouder
Hazeu van de gemeente Maastricht heeft ons toegezegd dat hij
met zijn ambtenaren ons daadwerkelijk zal ondersteunen om
een zo veilig mogelijke schaderegeling te realiseren.
Vanuit de bewoners van Itteren
is een initiatief geboren om de
huizen door een particulier bedrijf te laten taxeren. Als een
onafhankelijk bureau dit zou
doen, bestaat er geen angst meer
van belangenverstrengeling van
de grindbedrijven. Maar dit gaat
natuurlijk dan geld kosten.
Vandaar dat wij als Dorpsraad
eerst willen proberen om een zo
goed mogelijke schaderegeling
te krijgen. Wordt dus nog vervolgd.

De komende jaren zal er heel
wat op ons afkomen. Ook moeten er nog heel veel procedures
doorlopen worden. Met name
het vergunningentraject zal heel
uitgebreid zijn. Goede voorlichting, communicatie en informatie is dan hoofdzaak. De gemeente is momenteel bezig aan
het opstellen van een communicatieplan. De Dorpsraad wordt
daarbij intensief betrokken. Han
Hamakers en Sander Bastings
zijn de contactpersonen voor
Itteren. Verder zijn betrokken
vertegenwoordigers van diverse
afdelingen van de gemeente, de
buurtraden van Borgharen en
Boschpoort en het CNME. De
komende tijd worden jullie dus
door of de Dorpsraad of de gemeente op de hoogte gehouden
van alle nieuwe ontwikkelingen.
De Dorpsraad zal dit doen via
de Dorpsberichten of indien het
actuele informatie betreft via de
website www.itteren.nl en de
Itterse nieuwsbrief (abonneren
voor de gratis nieuwsbrief kan
via de website, zie artikel elders
in deze Berichten).

Itterse dorpsberichten
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Dorpscentrum
De Aw Sjaol
Dorpscentrum De Aw Sjaol
wordt momenteel intensief gebruikt door de vaste verenigingen van Itteren zoals de seniorenvereniging, het zangkoor, de
damesvereniging, de gymnastiekclub, ismakogie, de fifty-fifty club, maar ook door mensen
buiten Itteren zoals computerclub De Acorn en bedrijven als
Consent die voor incidentele
vergaderingen en werkbijeenkomsten een rustige locatie op
prijs stellen.
Daarnaast kan de Aw Sjaol door
particulieren van binnen en buiten Itteren incidenteel worden
gehuurd voor feestjes en partijen. Vooral nu de zaal beneden
opnieuw is geschilderd en met
nieuwe meubels is ingericht,
ziet het er een stuk aantrekkelijker uit. Onderstaand zijn nog
eens de voorwaarden waaronder
de grote zaal beneden of de
kleinere ruimte op de bovenverdieping van De Aw Sjaol gehuurd kan worden, toegevoegd.
Voorwaarden huur
Reservering
Bij de beheerder(s) kunnen data
worden vastgelegd voor het huren van ruimte in de Aw Sjaol.
De huurprijs bedraagt € 125,00.
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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 rekeningnummer 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 herstelen schoonmaakkosten in mindering 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 consumpties gekoeld aanwezig zijn
en dat de koffie gereed is.

Itterse dorpsberichten
Het is echter ook mogelijk zelf
voor de aanschaf van consumpties te zorgen. Dit is uiteraard
voor de gebruiker voordeliger.
Wij zijn echter verplicht als
voorwaarde te stellen dat alle
drank wordt afgenomen bij de
firma Koekkelkoren te Borgharen (tel. 043-3632636). De reden hiervoor is dat de wettelijk
verplichte drank- en horecavergunning voor de Aw Sjaol op
naam staat van de firma Koekkelkoren.
Zou men van deze diensten geen
gebruikmaken, dan zou dat betekenen dat in de Aw Sjaol geen
alcoholische dranken mogen
worden geschonken.
Koffietafel/koud of warm buffet
Het is ook mogelijk door de Aw
Sjaol een koffietafel te laten
verzorgen. In overleg met de
beheerder wordt hier voor gezorgd. Hiervoor geldt een vaste
prijs van € 6,50 per persoon.
Indien de huurder een koud of
warm buffet wil (laten) verzorgen, 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
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€ 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
van € 45,00 hiervoor worden
gezorgd.
Muziekinstallatie
In de benedenruimte is een muziekinstallatie aanwezig. Deze
kan worden gehuurd voor een
bedrag van
€ 30,00 en hier zal ook een
borgsom van € 50,00 voor worden gevraagd. Ook dit bedrag
wordt na afloop uiteraard terug
ontvangen. Bij het gebruik van
de installatie dient men de gemeentelijke regels ten aanzien
van geluidsoverlast zelf in acht
te nemen. De kosten voor een
eventueel procesverbaal in verband met geluidsoverlast zijn
uiteraard voor rekening van de
huurder.
Beheerders
Mevr. Lilian Speatgens, tel.
043-3646660 (reserveren ruimte).
Dhr. Jef Groenveld: tel. 0433646053.

Gevonden:
In gymzaal Itteren. Damespolshorloge, halsketting
en twee oorbellen.
De rechtmatige eigenaar
kan deze spullen ophalen
bij Magda Hamakers, Keizerstraat 1, tel: 364 67 34.

Reumafonds:
De collecte van het Reumafonds over 2007 heeft €
531,93 opgebracht.
Hiervoor namens de collectanten onze hartelijke dank
die aan het welslagen van
de collecte heeft bijgedragen.
Namens het plaatselijk comité
E. Dolmans-Ramakers.
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Oranjecomité
Koninginnedag 2007
Evenals voorgaande jaren wordt er voor jullie een aantal activiteiten georganiseerd in en rondom
het Martinushoes. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod:
• Kinderrommelmarkt
• Fiets versieren
• Rondgang door het dorp
• X-factor voor de jeugd
• Artiest(en)
• Barbecue
• Springkussen
Het exacte programma is nog niet bekend maar zal rond 13:00 uur beginnen. In de folder die ongeveer en week van te voren uitkomt zullen de precieze tijden vermeld staan.
Tot op 30 april,
Het Oranjecomité

Het Oranjecomité is een samenwerking van CV de Vreigeleire en Fanfare Sint Martinus
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FANFARE St-Martinus
is een vereniging met een lange
traditie (fanfare 84 jaar, drumband 50 jaar, majorettes 33 jaar
en de Flippers 40 jaar); samen
goed voor meer dan 200 jaar
muziek hobby en gezelligheid!
Onlangs nog goed voor een aantal spraakmakende resultaten die
ook aandacht in de pers kregen.
Maar genoeg terug gekeken in
het verleden, nu de toekomst.
Wij willen door als een gezonde
vereniging, die met zijn leden en
zijn achterban wil werken aan
een muzikaal geluid in Itteren.
“Klein in getal, maar groot van
klank” zou ons motto kunnen
zijn. Wij zijn ons bewust van het
feit dat iedereen in de samenleving met veel verschillende dingen bezig is (werk, hobby, sport,
de kids, de vrouw of “de
vreund”) maar muziek blijft zijn
aantrekkingskracht houden en
mensen beleven hier veel plezier
aan, met name samen muziek
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maken. Daarom doen wij ook
een oproep aan iedereen binnen
en buiten onze kleine gemeenschap, jong en oud, klein en
groot, sjoen en lielik om met
ons mee te doen.
Een speciale oproep gaat uit
naar onze frisse nazaten die bij
ons de mogelijkheid krijgen om
met muziek kennis te maken en
zich daarna thuis te voelen in de
vereniging. Wij zijn er samen
met onze jonge dirigent in geslaagd ieder jaar een vernieuwd
programma te brengen waarin
ook populaire stukken, die met
name ook de jeugd zeker aanspreken,
prima
gedijen.Oud-leden nodigen

wij graag uit voor een hernieuwde kennismaking.

Itteren kent een aantal verenigingen, horeca en kleine middenstand. Dit zijn onze partners
waar wij mee willen samenwerken om samen deze gemeenschap vitaal te houden. Sponsoren klein en groot zijn de levensadem van elke vereniging,
wij hopen ook dat wij op hen
kunnen rekenen in de toekomst
en dat we samen trots kunnen
zijn op onze FANFARE.
Namens het dagelijks bestuur :
Joop Sangen ;voorzitter, Bert
Hanssen; vice voorzitter, Guus
Horssels; penningmeester en
Danny Timmers; secretaris.
Voor info
:http://www.fanfare-sintmartinus
.nl
of tel: 043- 3646445
J.Sangen
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Het kerkelijk zangkoor
Voor het eerst wil ook het
Kerkelijk Zangkoor iets van
zich laten horen in de Dorpsberichten van Itteren.
1. Teruglopend leden aantal.
Momenteel bestaat het koor
nog uit 18 actieve leden
waaronder 4 Sopranen, 5
Alten, 3 Tenoren, 4 Bassen,
de Dirigente en Organist. De
gemiddelde leeftijd van ons
koor bedraagt 66 jaar waarbij
Géne Gulikers de “jongste” is
met 83 jaar.
Kortgeleden hebben we na
bijna 30 jaren trouwe dienst
afscheid genomen van ons
oudste lid, Lies Gulikers met
haar krasse leeftijd van bijna
89 jaar. Ook Mientje Veugelers wensen we veel beterschap na een herseninfarct
welke plaatsvond tijdens een
open hartoperatie. De eerste
weken na het infarct is zij
goed vooruit gegaan we hopen dat die stijgende lijn zich
blijft voortzetten met het uiteindelijke doel dat we haar
weer in ons midden op het
oksaal mogen opnemen.
Helaas zien we dat door het
afnemende ledenaantal en
een stijgende gemiddelde
leeftijd we niet meer die muziekstukken kunnen opvoeren
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van enkele jaren geleden.
We blijven echter ons best
doen om de
Eucharistievieringen naar
beste vermogen te blijven
opluisteren met het
bekende spreekwoord dat we
“roeien met de riemen die we
hebben”.
Dat we daar nog altijd in slagen blijkt uit de positieve reacties de we vaak zowel in
de kerk, op het kerkhof na de
H. Mis en ook daarbuiten
mogen ontvangen. 2. Reparatie Kerkorgel.
Op 11-10-2002 is het elektronisch orgel in de kerk vervangen door het huidige pijporgel.
Met de komst van dit orgel,
welke afkomstig is uit de afgebroken kerk van Malperthuis, was het koor zeer
verheugd. Dat we met de
weinig verheugende

financiële positie van onze
parochie in Itteren toch nog
de beschikking kregen van
een pijporgel kwam als een
blijde verrassing. Inmiddels
blijkt na bijna 5 jaren goede
dienst dat ook dit instrument
onderhoud nodig heeft. Op
dit moment zijn enkele magneetventielen kapot waardoor enkele tonen wel eens
storend blijven naklinken.
Een prettige bijkomstigheid
is dat het nu niet
zo opvalt als ook de organist
wel eens de verkeerde toon
aanslaat. We hopen dat het
technisch mankement binnen
enkele weken opgelost is en
we, na een grondige stembeurt, nog jaren kunnen genieten van de mooie klanken
die het kan voortbrengen
.
3. Jaarvergadering.
Op 8 maart j.l. hebben we
weer onze jaarvergadering
gehouden onder aanwezigheid van de zeer eerwaarde
heer pastoor Backus. Na de
gebruikelijke agendapunten
van goedkeuring van de notulen van de vorige jaarvergadering en het financieel
jaarverslag is besloten dat
het St. Caeciliafeest dit jaar
op 24 november zal plaats-
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vinden in de “Aw Sjoal”. We
hopen weer op optredens
van artiesten uit eigen gelederen. Na de H.Mis hopen
dan Géne Gulikers te feliciteren met zijn 25-jarig lidmaatschap. De gezellige vergadering werd afgesloten na een
beschouwing in de toekomst
en een dankwoord naar het
koordoor dhr. Pastoor.
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Fifty-fifty.
Fifty-Fifty is een gezellige
club van en voor 50-plussers.
Elke donderdagmiddag komen we bij elkaar in de ‘Aw
Sjoal’ en maken er onder het
genot van een kopje koffie of
thee- een leuke middag van.
Elke eerste donderdag van
de maand is er een informatiemiddag. Deskundigen bespreken thema’s die belangrijk zijn voor 50-plussers, zoals thuishulp, dementie, medicijnen etc.
Elke tweede donderdag van
de maand worden er gezel-

Met vriendelijke groet,
Het gemengd Kerkelijk Zangkoor.
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schapsspelletjes gespeeld,
zoals koersballen, dammen
en kaarten.
Elke derde donderdag van de
maand gaan we, afhankelijk
van het weer, fietsen of wandelen.
Elke vierde donderdag van
de maand worden er gezelschapsspelletjes gespeeld,
zoals koersballen, dammen
en kaarten.
Fifty-Fifty kent geen lidmaatschap en is gratis voor iedereen. Heeft u interesse, kom
dan gerust eens kijken; u
bent van harte welkom!
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peuterspeelzaal Itteren

Organisatie
Peuterspeelzaal Itteren maakt deel uit van de Stedelijke Peuterspeelzaal Stichting
STEPS in Maastricht samen met 28 andere zalen. Deze zijn verdeeld over nagenoeg alle
buurten in de stad. De peuterspeelzaal wordt gedragen door de leidster, assistent leidster, vrijwilligsters, oudercommissie en ouders.
Peuterspeelzaal Itteren is gehuisvest in het gebouw van de basisschool Op de Sterkenberg, tel: 043-3653790
Het team van de peuterspeelzaal bestaat uit twee beroepskrachten, leidster Mariëlle Gerards en assistent-leidster Lieke Kerckhoffs. In hun wek worden zij geassisteerd door
een 3 tal vrijwilligers Fieny Janssen,Sandra Gielissen en Sandra Bijpost.
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Doelstelling en werkwijze peuterspeelzaal
Het doel van de peuterspeelzaal is ontwikkelingsgerichte preventieve basisvoorziening voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De basis van de peuterspeelzaal is
structuur, veiligheid en geborgenheid.
De kerntaken van de peuterspeelzaal zijn:
- Ontwikkelingsstimulering
- Signaleren
- Vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn
Het peuterspeelzaalwerk vormt een belangrijke schakel in de voorschoolse voorzieningen. Tevens vervult het peuterspeelzaalwerk een functie in het kader van de ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.
Ook levert de peuterspeelzaal een bijdrage aan de voor- en vroeg schoolse educatie ten
behoeve van kwetsbare groepen en gezinnen met meervoudige problematieke.
Ontwikkelingsstimulering
De aandachtspunten van de ontwikkelingsstimulering verschillen tussen de
tweejarige en de driejarige peuters.
Aandachtspunten voor de tweejarige peuters zijn:
spelend leren
plaatsje binnen de groep zoeken
- kennismaking regeltjes
- kennismaking materialen
- spelend Speelplezier/piramide ( methode zie onder)
Aandachtspunten voor de driejarige peuters:
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meer samenspel
ontwikkeling spel
opdrachtjes uitvoeren
gerichter bezig zijn met materialen
piramide projecten
voorbereiding basisschool
profiteren van leergierigheid

Speelplezier/Piramide
De speelplezier/piramidemethode stimuleert de taal van de peuters, maar ook
zijn/haar totale ontwikkeling. Wij doen deze projecten spelenderwijs met de
tweejarigen en iets uitgebreider met de driejarigen. Het blijft allemaal heel
speels. We kijken of er projecten samenlopen met groep 1-2 zodat we ideeën
kunnen opdoen en materialen bij elkaar kunnen lenen. Zo ontstaat er ook een
leuke samenwerking met de basisschool.( zij werken ook met speelplezier) De
overstap naar de basisschool ervaart de peuter/kleuter als vanzelfsprekend.
Signaleren en het vormgeven van een doorgaande ontwikkeling
Het signaleren en vormgeven van een doorgaande ontwikkeling door de peuterspeelzaal bestaat uit:
- observeren/signaleren
- verbetering van spel > leerproces
- motoriek – spraak – sociale vaardigheden
- signaleringslijsten. Dit zijn observatielijsten die de leidster invult en zo de
ontwikkeling van de peuter kan volgen
- achterstand signaleren
- hulp zoeken (indien nodig)
- oudergesprekken
- voorbereiding basisschool.
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Samenwerking basisschool
In het kader van de brede school hebben wij een goede samenwerking met de
basisschool. Er is regelmatig overleg tussen de directeur en de leerkracht van
groep 1-2 over de afstemming van het leerprogramma van peuter naar kleuter.
De peuterspeelzaal wordt zoveel mogelijk betrokken ( waar mogelijk) bij allerlei
projecten waar de basisschool mee bezig is, onder andere kinderboekenweek,
sinterklaas, kerstmis, carnaval etc.

Het allerbelangrijkst blijft dat de peuter zich veilig en geborgen voelt op de
peuterspeelzaal.
Wij hopen dat deze informatie een drempel bij u zal wegnemen. Wilt u eens een
kijkje komen nemen? U bent altijd van harte welkom. Neem dan contact op met
de leiding om een afspraak te maken voor een kennismakingsochtend.
Voor algemene informatie, aanmelding en inschrijving kunt u ook terecht bij het
centraal bureau STEPS, Kapoenstraat 30A,6211 KW Maastricht. Telefoon 0433270998, e-mail info@pszm.nl
Juf. Mariëlle Gerards
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Sterkenbergweg 26
6223 GN Maastricht - Itteren
Tel.: 043 - 3641421

Beste lezers,
Op school kunnen de kinderen sinds 27 februari weer gebruik maken van de VERLENGDE
SCHOOLDAG. Dit jaar hebben ze de mogelijkheid mee te doen met de volgende sporten: kickboxen, tennis, salsa-dansen en flagball. Vele kinderen doen hieraan mee. Behalve dat het heel gezellig is, zijn de kinderen ook zeer sportief bezig!
U heeft in het nieuws vast al gehoord, dat iedere school met ingang van 1 augustus 2007 Buitenschoolse Opvang moet kunnen aanbieden. De motie van Aartsen/Bos verzoekt de regering de weten regelgeving met ingang van januari 2007 zodanig aan te passen dat scholen worden verplicht aan
kinderen van 4 t/m 12 jaar hetzij voor- en naschoolse opvang te bieden tussen 7:30 uur en 18:30
uur, hetzij faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen en de randvoorwaarden hierbij
aan te geven. Daarnaast dienen scholen oplossingen aan te dragen voor de vrije- en vakantiedagen
van de school. Per 1 januari 2007 hebben scholen een inspanningsverplichting (zij dienen dan te
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starten met de voorbereidingen) en per 1 augustus 2007 een resultaatverplichting. Maastricht-breed
is een werkgroep geformeerd om de plannen handen en voeten te geven. Ook de basisschool is in
deze groep vertegenwoordigd. Het kost heel wat tijd en organisatie, maar de plannen verlopen voorspoedig.
Ook interessant om te weten is dat een aantal groepen momenteel activiteiten hebben gedaan of nog
gaan doen in het kader van kunst- en cultuureducatie. Zo heeft groep 5/6 een bezoek gebracht aan
het Regionaal Historisch Centrum Limburg en heeft groep 3/4 een aantal mime en clownerie lessen
gedaan.
De kinderen van groep 3 en groep 4 hebben donderdag 17 mei de 1e H. Communie. De mis begint
om 10.30 uur. In vele gezinnen zijn de voorbereidingen volop in gang om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Wij hopen op veel zon, lachende gezichten en een hele mooie katholieke
mis.
Vrolijk Pasen!
Team BS Op de Sterkenberg
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Van de gemeente
Publicatie voor buurtkranten
Bomen en gemeente: beleid,
onderhoud, kapvergunning
Nogal eens krijgt de gemeente
van buurtbewoners, ook wel via
buurtplatforms of wijkteams,
vragen voorgelegd. Op allerlei
gebied: van verkeersveiligheid,
parkeren, tot onderhoud van
bomen en kapvergunning. Daarom publiceren we in de buurtkranten ook over gemeentelijke
onderwerpen die u als buurtbewoner mogelijk interesseren.
In deze publicatie vertellen we u
meer over bomen en gemeente,
zoals bomenbeleid, onderhoud
en snoeien, en kapvergunning.
Heeft de gemeente een bomenbeleid? Wat is een kapvergunning? Als u een boom in uw tuin
wilt kappen, waarop moet u dan
letten? Wanneer heeft u een
kapvergunning nodig? Hoe kunt
een vergunning aanvragen?
Tijdens een interview beantwoordt Roger Wijsen (coördinator Stadsbeheer voor Maastricht
zuidwest én gemeentelijk bomenspecialist) vragen hierover.
Onze stad is in het bezit van
veel, vaak mooie, bomen. Dat
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maakt de stad ook groen en levendig. Wat komt er bij bomenbeleid zo allemaal kijken?
Rogier: Bomen zijn van groot
belang voor een stad. In straten
zijn ze vaak als oprijzend groen
beeldbepalend. Er is natuur nodig in een stad, ook voor een
betere luchtkwaliteit. Ze geven
schaduw wat zeker tijdens hete
zonnige dagen prettig is. Helaas
worden door bewoners nogal ‘ns
m.n. de “nadelen” ervaren als
vallende bladeren en vruchten.
De ene boom geeft trouwens
meer “overlast” als een andere.
In nieuwe ontwerpen worden
daarom hiervoor gevoelige bomen niet meegenomen.
De laatste jaren is er veel meer
kennis en aandacht die ingezet
wordt voor een goed bomenbeleid in een stad. Als gemeente
hebben we de afgelopen jaren
alle bomen van Maastricht
m.b.v. de computer in kaart gebracht. Daarbij worden allerlei
kenmerken genoteerd zoals type, jaartal, levensduur, te voorziene problemen, vereist onderhoud. Het bomenbestand wordt
regelmatig geïnspecteerd,
meestal in de herfst. Vervolgens
volgt, in principe het hele jaar,
onderhoud en snoeiwerk. Het
onderhoud van bomen wordt
planmatig aangepakt. Er is een
onderscheid tussen klein en

groot onderhoud. Jonge bomen
moeten begeleid worden om ze
te laten uitgroeien tot volwassen
bomen. Bij oudere bomen wordt
dood hout verwijdert. Tijdens
het snoeien wordt zoveel mogelijk de natuurlijke verschijningsvorm van de boom in stand
gehouden. Onveilige situatie
worden verholpen. Soms moeten bomen vervangen worden,
in vakterm “inboeten” genoemd.
Soms is het nodig dat bomen
verwijderd, gekapt worden, ook
wel in tuinen van particulieren.
Waaraan moet je als bewoner
dan denken?
Rogier: Allereerst, ook een gemeente heeft, als er gekapt moet
gaan worden, een kapvergunning nodig. Om dit soort zaken
in goede banen te leiden, heeft
de gemeente een ‘bomenverordening’
(zie: www.maastricht.nl). In
grote lijnen houdt een kapvergunning op basis van de Bomenverordening het volgende
in:
als een boom op 1,3 meter
hoogte (gemeten langs de
stam vanaf de grond) een
diameter (= dwarsdoorsnede) heeft van minimaal 15
cm (= omtrek van 47 cm.),
is een kapvergunning nodig.
Dit geldt voor alle bomen,
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dus ook voor wilgen, populieren en coniferen. Ook als
men een boom van deze
afmeting radicaal wil snoeien of een groot deel van de
wortels wil verwijderen, is
een vergunning nodig.
- een kapvergunning
moet bij de gemeente
aangevraagd worden;
er geldt een wettelijke termijn van maximaal 8 weken. Wanneer de afhandeling langer duurt wordt men
schriftelijk geïnformeerd;
alleen de eigenaar van de
boom kan een kapvergunning aanvragen. Als het om
eenhuurwoning gaat, dan
moet de eigenaar van de
woning, in veel gevallen
eenwoningbouwvereniging,
de vergunning aanvragen.
de gemeente toetst op basis
van een aantal criteria als:
stads-/dorps-/natuurschoon,
ev. gevaar voor omgeving,
ev. boomziekte;
het college van B&W (Burgemeester en Wethouders)
beslist over het al dan niet
verlenen van een kapvergunning. Dit gebeurt op advies van een boomdeskundige.
als een kapvergunning
wordt verleend, kunnen er
voorwaarden aan worden
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verbonden. Ter plaatse
wordt bekeken of herplant
noodzakelijk is. NB: herplant kan het beste in de
winter plaatsvinden.
op grond van de bescherming van natuur- en milieuwaarden (flora- en faunawet) kan het zijn dat geen

illegale kap kan beboet
worden, dit geldt ook voor
bomen die gevaar kunnen
opleveren. De milieupolitie
ziet hierop toe.
Er kan bezwaar gemaakt worden
tegen een aanvraag door belanghebbenden. Belanghebbenden zijn allen die vanuit hun
woonomgeving de boom kunnen zien. Verder zijn belanghebbenden (groen)verenigingen die
natuurbehoud in hun doelstelling hebben opgenomen. Zij
worden via een publicatie in de
Maaspost (gemeentelijke pagina) op de hoogte gebracht van
de aanvraag voor een kapvergunning. Zij kunnen hun eventuele bedenkingen tegen de aanvraag binnen een vastgestelde
termijn kenbaar maken.

Elise Oosterbaan (afd. Commugebruik gemaakt mag worden van de vergunning tussen 1 april en 1 september
(vanwege bijoorbeeld broedende vogels);
het verlenen van een kapvergunning brengt geen
legeskosten met zich mee.

nicatie, tel: 3504216 / email:
elise.oosterbaan@maastricht.nl)
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Van de politie
Caravan?
De zomermaanden komen er
weer aan en de mensen gaan
met hun caravans op stap. Het
is volgens de Algemene Politie
Verordening toegestaan om een
caravan 3 maal 24 uur op de
openbare weg te parkeren.
Daarna moet hij van de weg. De
politie kan deze termijn strikt
hanteren dus de inwoners moeten rekening houden met het feit
dat het niet is toegestaan om
langer te parkeren.
Overlast?
Een ander bekend feit is dat
indien het mooi weer is de jeugd
zich weer gaan verzamelen en
voor sommige bewoner voor
overlast gaan zorgen. Indien dit
het geval is moeten ze kontakt
opnemen met de wijk- of mileuagent, dhr. Luud Gorissen
(tel.: 0900-8844) of dhr. Ron van
der Meys (tel.: 350 51 99). Zij
zullen dan een oogje in het zeil
houden.
De boeren gaan weer rijden met
hun tractoren. Indien het geregend heeft kan dit leiden tot
vervuiling van het wegdek met
modder. Indien de inwoners
hiervan hinder ondervinden,
moeten ze met de milieuagent
kontakt opnemen en zullen zij
aktie ondernemen richting de
betreffende boer.
Dit geld trouwens voor klachten
van allerlei aard !!
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Toch een beetje

Itterse dorpsberichten

lentenummer 2007

Word vrijwilliger bij het Steunpunt Mantelzorg van het Rode Kruis ZZL
Het Steunpunt Mantelzorg, winnaar van de vrijwilligersprijs 2006 van de gemeente Maastricht, is
een professionele organisatie op het gebied van mantelzorgondersteuning. Professionals én vrijwilligers zetten zich samen in voor mensen die langdurig voor een ander zorgen. Doordat steeds
meer mensen de weg naar het Steunpunt vinden (én zeer tevreden zijn over de praktische ondersteuning door vrijwilligers) neemt de vraag naar onze vrijwilligers in Maastricht en het Heuvelland
toe.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen die graag iets voor een
ander doen!
Als vrijwilliger vervangt u de mantelzorger van mensen met een chronische ziekte, een handicap of
dementie. Soms hoeft u een zorgbehoevende alleen gezelschap te houden. Anderen vinden het
fijn om met u te gaan wandelen, winkelen of vissen of samen naar het theater te gaan. Maar u kunt
ook mensen begeleiden bij het bezoeken van een huisarts of ziekenhuis. Verder kan een vrijwilliger van het Steunpunt Mantelzorg er ook voor kiezen om mantelzorgers van mensen in hun laatste
levensfase te ondersteunen. Al deze vormen van mantelzorgondersteuning worden zowel door de
mantelzorger als door de zorgbehoevende zeer gewaardeerd. De mantelzorger, die vaak vele uren
per dag voor zijn naaste zorgt, kan door deze hulp even ‘op adem’ komen.
Wat biedt het Steunpunt Mantelzorg de vrijwilligers?
Het Steunpunt Mantelzorg zorgt voor een professionele begeleiding van de vrijwilligers. Ook bent u
van harte welkom tijdens de themabijeenkomsten, ontspanningsactiviteiten en de jaarlijkse vrijwilligersdag. Verder ontvangen de vrijwilligers een onkostenvergoeding. Op 26 maart 2007 start opnieuw een introductiecursus voor vrijwilligers. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als
vrijwilliger, neem dan contact met ons op: tel. 043-3215046 (elke werkdag van 10.00 – 15.00 uur),
kijk op www.voormantelzorgers.nl of stuur ons een mailtje: info@voormantelzorgers.nl.
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Service-pagina
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.

Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(043) 350 40 00
Provinciale milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70
Politie (geen spoed, wel politie nodig)
0900 - 8844
spreekuur politie
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de aw sjaol
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
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Voorzitter
Joop Verhulst
3250055
secretaris
Maria Lhomme
3652040
Penningmeester
Bèr Schoonbrood
3641735
leden
Servé Grouwels
3640537
Han Hamakers
3646734
Richard Smeets
3641817
Tonnie Prop
3472189
Sander Bastings
3646107
Wim Beijer
3644126

