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Verkiezingen

Vier jaar gelden, na de vorige gemeenteraads-
verkiezingen, hebben wij als Dorpsraad aan-
gegeven dat we in de komende periode zou-
den proberen de fracties te volgen op wat ze 
voor Itteren zouden doen. Dat hebben we ge-
daan en het resultaat vind u iets verder op in 
dit stukje. We weten dat we een hoop kunnen 
vergeten en daarom hebben we alle partijen 
gevraagd om op papier te zetten wat ze voor 
Itteren hebben gedaan en wat ze de komende 
vier jaar van plan zijn. De antwoorden hierop 
beslaan het grootste deel van deze Dorpsbe-
richten. We hebben ze geplaatst in de volgor-
de van de lijstnummers, dit om uw mening niet 
te beïnvloeden.
Een opmerkelijk, of grappig neveneffect van 
onze bemoeienis richting politiek wil ik wel 
even aangeven. Vorige verkiezingen was het 
aanplakbord op t Brook leeg en nu is het te 
klein en is zelfs de achterkant volgeplakt. Mis-
schien is het ons dan toch gelukt om Itteren 
wat meer onder de aandacht te brengen?
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Onze hoop is dat door de uitgave van dit extra verkie-
zingsnummer (iets unieks) Itteren massaal gaat stemmen 
en ons daarmee helpt om ons zo een stevige plaatst op 
de Maastrichtse politieke kaart te geven.



Wie heeft wat voor Itteren ge-
daan?

In 2006 kwamen van John Steijns van Stads-
belangen, Ed Sabel van de Seniorenpartij en 
Bert Jongen van D66 reacties dat ze graag de 
Dorpsberichten willen ontvangen en graag in 
overleg willen met ons als Dorpsraad.
 Op 10 mei 2006 heeft Hans van Wageningen 
van D66 een brief naar wethouder L.Winants 
gestuurd met allerlei vragen over de Grens-
maas. 
Op 12 september is Chris Hoekstra van de 
PvdA bij onze Dorpsraadvergadering aanwezig 
geweest. Even voor 11 november 2006 heeft 
Jan Hoen (toenmalig CDA nu CVP) ervoor ge-
zorgd dat we toch een (optocht- en stook) ver-
gunning kregen om het St.Martinusfeest te vie-
ren. 
In de zomer van 2007 is de Dorpsraad bezig 
geweest rondom de precariorechten (gelden 
voor vergunning terras) van onze frituur. 
Op 4 oktober 2007 is de fractie van Groen-
Links op bezoek geweest in Itteren. Daarbij 
zijn o.a. de perikelen van het terras van de fri-
tuur, de vuurkorf op ’t Brook, het Centrumplan 
en de Grensmaas aan de orde geweest. 
Op 18 januari heeft Chris Hoekstra van de 
PvdA nog schriftelijke vragen gesteld aan het 
college over de precariorechten van de frituur. 
Naar aanleiding van een tip van Bastiaan de 
Jong van GroenLinks hebben Sander Bastings 
en Han Hamakers ingesproken op een com-
missie vergadering op 18 februari 2008 over 
de Grensmaas. 
                                                                     
Ook Hans van Wageningen van D66 heeft di-
verse malen de Dorpsraad adviezen gevraagd 

en aan de gemeenteraad gegeven over de 
Grensmaas. 
Op 3 september 2008 heeft de PvdA via een 
brief aan de wethouder vragen gesteld over de 
Grensmaas. 
Op 8 juni 2009 heeft de SP vragen gesteld 
over het niet doorgaan van de Pinksterkermis 
in Itteren. 
In november 2009 zijn twee leden van Groen-
Links bij een delegatie van de Dorpsraad ge-
weest. 
In december 2009 en januari 2010 heeft de 
Dorpsraad de politieke partijen en de Itterse 
raadslid kandidaten verzocht om een klein 
stukje te schrijven voor dit verkiezingsnummer 
en het resultaat kunt u nu lezen. 
De conclusies over de partijen die niets heb-
ben gegeven en dus geen prioriteit aan Itteren, 
mag u zelf trekken.
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PvdA
Op 3 maart gemeenteraadsverkiezingen

Onder het motto sterk en sociaal is de PvdA in 
2006 de verkiezingen ingegaan, met als 
speerpunten versterking van de economie, 
verbetering van woonklimaat en leefbaarheid 
in  de buurten. Samen met bewoners, buurt-
platforms, werkgroepen belanghebbenden 
heeft de PvdA zich hiervoor ingezet.

Borgharen en Itteren zijn 2 kleine kernen met 
een eigen leefklimaat, met kansen en bedrei-
gingen.
De scholen worden kleiner, de voorzieningen 
staan onder druk ( in Borgharen is net de 
buurtsuper gesloten), de bereikbaarheid met 
OV in de avonduren en in de weekend is be-
slist niet optimaal.
Er zijn echter ook kansen zoals de grens-
maasplannen met hoogwaterbescherming en 
een natuurgebied wat het wonen hier aantrek-
kelijker zal maken, maar kritisch volgen, met 
de dorps- en buurtraad blijft nodig.
Het sportpark in Itteren is aangewezen als ba-
sissportpark, de kantine en de kleedlokalen 
van de voetbalclub, IBC’03zijn geheel ver-
nieuwd.
Voor de frituur zijn afspraken gemaakt over het 
buitenzetten van tafels en stoelen. 
Met de kermisexploitanten in Maastricht moe-
ten bindende afspraken worden gemaakt over 
de kermissen in Borgharen en Itteren.
De veilige fietsverbinding van Itteren naar 
Maastricht moet veiliger. Rijkswaterstaat zal 
ism de gemeente tegelijk met de vervanging 
van de brug en schutsluis door een keersluis 

een vrijliggend fietspad aanleggen van de ro-
tonde tot de sluis.

Met de buurtraden van Limmel en Borgharen 
en de dorpsraad is geprobeerd de tijdelijke 
plaatsing van de coffeecorner in de Francois 
de Veijestr aan zodanige voorwaarden te bin-
den dat het aantrekkelijker wordt om direct te 
kiezen voor een definitieve locatie in de Bea-
trixhaven.
Met als motto:
DE MAASTRICHTSE KWALITEIT EN ALLURE  

OOK IN DE  BUURTEN
“maar dat is logisch!”

DE NUMMER 14 LIJST 1
wil ik dit ook de komende 4 jaar blijven doen 
door:
 Me te richten op leefbaarheid in de buurten 

met goede voorzieningen en samenwer-
king met buurtkaders;

 Me in te zetten voor betaalbare woningen 
voor iedereen en vooral ook voor starters 
en senioren;

Chris Hoekstra, St Cornelisstraat 5, Borgha-
ren, Maastricht. 0622486050.
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Het CDA
GEEF UW VOOR
KEURSTEM AAN 
GUUS HORSSELS

LIJST 2      NR. 19

Op  3 maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeenteraad van Maastricht beslist over 
zaken die ook U aangaan. Uw stem bepaalt 
welke partij en welke kandidaat in de Gemeen-
teraad komt. Een stem op Guus Horssels is 
een stem op een kandidaat die werkelijk oog 
heeft voor uw belangen. Een man die midden 
in onze samenleving staat en weet wat men-
sen beweegt. 

Momenteel is hij lid van de steunfractie van het 
CDA. 
Daarnaast was hij 8 jaar raadslid voor het CDA 
in de Gemeente Maastricht.
Kortom een man met ruime ervaring.

Een raadslid die je kent.
U als burger heeft er belang bij als u de raads-
leden kent.
Dat u ook daadwerkelijk een beroep kunt doen 
op het raadslid bij u in de buurt als dat nodig 
is.
Jarenlange ervaring.
Guus Horssels is al meer dan 35 jaar actief 
binnen onze gemeenschap.
Vanuit het toenmalige jeugdvakantiewerk ge-
start met  jeugdwerk SJOWI, carnavalsvereni-
ging De Vreigeleire, Jeugdcarnavalsvereniging 
De Vreigeleirkes,
Voetbalclub S.V. Itteren thans I.B.C. ’03. 

Verder nog actief binnen ons dorp bij
Fanfare St. Martinus en Fanfare St. Cornelius 
Borgharen.
Verenigingsleven.
Guus is goed thuis in het verenigingsleven 
binnen onze gemeenschappen Itteren en 
Borgharen.
Zo is hij o.a. bestuurslid/ musicerend lid bij 
Fanfare St. Martinus, bestuurslid bij I.B.C. ’03,
lid van De Vreigeleire en begeleidingsteam de 
Vreigeleirkes,  voorzitter van de Seniorenvere-
niging St. Meerten Itteren, lid bij Fanfare St. 
Cornelius, lid van organisatiecomite Schutters-
feest 2010 van D.D. Stadsschutterij Maas-
tricht.
Ouderenzorg.
Niet alleen de leuke dingen van het ouder 
worden heeft zijn aandacht maar ook de zorg 
en daadwerkelijke betrokkenheid bij de zorg 
voor onze ouderen.

Wat wilt Guus Horssels voor ons dorp. ?

• Behoud leefbaarheid binnen onze kern.
• Behoud van onze school
• Zorg voor ouderen en ouderenwonin-

gen
• Aandacht voor overlast Grensmaaspro-

ject.
• Versnelling centrumplan Itteren

3 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZIN-
GEN………………….

STEM LIJST 2 NUMMER 19  ,  JUIST NU
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GroenLinks
Lijst 3 nummer 4
Gert-Jan Krabbendam

GroenLinks kandidaat-
gemeenteraadslid 

Gert-Jan Krabbendam 
stelt zich voor.
Sinds november 2009 ben ik inwoner van Itte-
ren. Oorspronkelijk kom ik uit de Achterhoek 
en ben ik na mijn studie in Maastricht geble-
ven, de afgelopen vijf jaar in Limmel. In het 
dagelijks leven ben ik gerechtssecretaris op de 
rechtbank Maastricht en in mijn vrije tijd ga ik 
er graag opuit op mijn racefiets. De afgelopen 
vier jaar ben ik actief geweest in de fractie van 
GroenLinks, waarvan de laatste twee jaar als 
burgerraadslid. Deze verkiezingen sta ik op 
een verkiesbare plaats, als nummer 4 op de 
kieslijst van GroenLinks.

Ik ben actief geworden in de politiek uit idea-
lisme. De politiek is in de laatste tien jaar ver-
hard en nieuwe partijen beloven te gemakkelij-
ke oplossingen voor ingewikkelde problemen. 
Met goede ideeën wil ik dat debat aangaan, in 
de raad, maar vooral ook met de inwoners van 
Maastricht en omgeving.

Knokken voor wat kwetsbaar is. Die slogan 
van GroenLinks van enkele jaren geleden beli-
chaamt voor mij het beste waar GroenLinks 
voor staat. GroenLinks komt op voor een so-
ciale maatschappij, waarin een belangrijke rol 
is weggelegd voor een schoon en gezond 
leefmilieu, ruimte voor de natuur en een ont-
spannen en tolerante samenleving. Daar wil ik 
mij sterk voor maken. 
Voor Itteren betekent dat concreet het behoud 
van de groene ruimte rondom Itteren die dit 
dorp zo mooi maakt, maar ook het inzetten op 
een gezonde kern waarin nieuwe gezinnen 
zich kunnen vestigen en waar jongeren en ou-
deren zich thuis voelen. Daarvoor heeft 
GroenLinks uw vertrouwen en steun nodig. 
Kies daarom GroenLinks op 3 maart 2010.

Meer weten? Volg mij dan op mijn website 
www.groenlinkser.nl of op 
twitter.com/groenlinkser. 

Gert-Jan Krabbendam
Nummer 4 GroenLinks Maastricht
Pasestraat 33 (Itteren)
06-43755393
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GroenLinks vindt direct contact met de buurten 
en dorpen van Maastricht zeer belangrijk en 
gaat daarom regelmatig op buurtbezoek om 
zich door buurtbewoners te laten informeren. 
Op 6 oktober 2007 bezocht GroenLinks Itteren 
en hiervan verscheen een verslag in het 2007-
winternummer van Itterse Dorpsberichten. 
Naar aanleiding van dit bezoek heeft de 
GroenLinks-fractie in samenspraak met wet-
houder Hazeu ervoor gezorgd dat niet langer 
(hoge) precario betaald hoeft te worden voor 
het terras bij de frituur. Ook heeft GroenLinks 
er binnen de gemeente  op aangedrongen dat 
de communicatie met de buurten rondom het 
grensmaas plan verbeterd diende te worden. 
De mening van de dorpsraad dat verbetering 
van de fietsverbinding over de sluis voorrang 
genoot boven aanleg van een fietsverbinding 
over de stuw is door GroenLinks meegenomen 
in haar bijdrage en is nu onderdeel van het 
fietsplan. 

Op 14 november 209 zijn twee fractieleden 
van GroenLinks wederom met de dorpsraad in 
gesprek gegaan over de voortgang van de 
eerder gemaakte afspraken. Daarbij is gespro-
ken over mogelijke negatieve gevolgen van 
het Grensmaasproject voor de toegankelijk-
heid van het gebied ten noorden van Itteren in 
verband met dreigend stilstaand water. 
Ook kwam het Centrumplan Itteren ter sprake. 
Behoud van basisvoorzieningen als school en 
buurtwinkel is belangrijk voor de kern Itteren, 
en een multifunctionele invulling van de 
nieuwbouw op de plek van de hoeve geniet 
dan ook de voorkeur van GroenLinks. Groen-
Links zal het behoud van de dorpsschool 

meenemen in de discussie over het sprei-
dingsbeleid van de scholen in Maastricht.

In het verslag van het buurtbezoek in 2007 
werd geschreven dat menig GroenLinks-frac-
tielid in de toekomst een huisje aan de oever 
van de Maas in Itteren zou willen hebben. Die 
wens is uitgekomen: sinds november 2009 
woont één van de GroenLinks-fractieleden in 
Itteren!

Gert-Jan Krabbendam, kandidaat nr. 4 Groen-
Links Maastricht (en inwoner van Itteren)
Gerdo van Grootheest, lijsttrekker en fractie-
voorzitter GroenLinks Maastricht.
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De Senioren Partij

lijst 5 
nummer 2 
Ed Sabel.

Geachte heer, 
mevrouw,

De Seniorenpartij blijft zich sterk maken voor 
de uitvoering van de WMO,  hetgeen ook van 
belang is voor inwoners van Itteren. Wij pleiten 
al jaren voor aangepaste huisvesting voor se-
nioren, met name spreiding in buurten en de 
kleine kernen, zonder Itteren apart te noemen. 
Geluidsoverlast, handhaving en kermissen en 
het Openbaar Vervoer (Veolia) zijn onderwer-
pen door ons aangekaart, waar inwoners van 
Itteren belang bij hebben. Wij hebben  gewe-
zen op de gevaarlijke situatie nabij de sluis-
brug van Itteren naar de Beatrixhaven. Het 
oversteken naar het dubbele fietspad is een 
gevaarlijke aangelegenheid door de onover-
zichtelijkheid en de snelheid waarmee auto-
mobilisten daar rijden. Betrokkenheid toonde ik 
bij de voetbalclub en bij de heropening van het 
clublokaal. Ik heb in Itteren enkele vrienden 
wonen, daaardoor kom ik vaker in Itteren en 
weet wat er speelt. Ik ontvang al jaren de Itter-
se Nieuwsbrief.  

Als lid van het bestuur van het Waterschap 
Roer en Overmaas heb ik onlangs in Itteren 
uitvoerig uitleg gekregen over de waterkering. 
Verder was ik aanwezig op de open dag van 
het Grensmaas project. Met onze specifieke 
aandacht voor de leefbaarheid in de buurten is 
elke inwoner van Maastricht gediend. De ach-
teruitgang van het voorzieningenniveau in de 
wijken en kernen vraagt om ondersteunende 
maatregelen. De gemeente kan echter niet 
alles. De realiteit wordt vaak vergeten en het 
zijn vooral de ouderen die hiervan de dupe 
zijn. Goed openbaar vervoer kan de pijn een 
beetje verzachten. 
Ed Sabel, raadslid Seniorenpartij Maastricht
sabel@home.nl 
tel. 043 – 3636 141 
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D66
lijst 8 nummer 6
Hans van Wageningen

Samen voor een schitterend dorp

Itteren is een bijzondere plek. Als je op een 
zonnige middag langs de Maas loopt, dan 
waan je je in een paradijs. Leven in Itteren 
stelt ook bijzondere uitdagingen. Bewoners 
van Itteren hebben te maken met de grillen 
van de rivier en met de Maaswerken. Er zijn 
creatieve oplossingen nodig om de basis-
school en de dorpswinkel te behouden.

D66 heeft een open oog voor de bijzondere 
positie van Itteren.We zagen al vroeg in dat de 
Maaswerken juist voor Itteren ingrijpend zou-
den zijn. Daarom hebben we er steeds bij de 
gemeente op aangedrongen om de belangen 
van de Maasdorpbewoners goed te beharti-
gen. We onderhielden daarbij contact met de 
Dorpsraad en met actieve bewoners. D66 Eu-
roparlementariër Sophie in t Veld heeft op ons 
initiatief het dorp bezocht en in Het Trefpunt 
met mensen uit Itteren gesproken. Ook in de 
toekomst vergen de Maaswerken aandacht. 
Hoe kunnen we de dumpertrucks uit Borgha-
ren zo ver mogelijk van de bebouwde kom 
houden? Hoe kunnen we geluid- en stofover-
last in de praktijk beperken. Hoe zorgen we 
ervoor dat het werk niet langer duurt dan nodig 
is? Daar denken we graag over mee. 

We hebben ook oog voor de bereikbaarheid 
van het dorp. Concreet hebben we ons ingezet 
voor opwaardering van de fietsroute langs het 
Julianakanaal, voor het veiliger maken van de 
brug bij Borgharen en voor realisatie van een 
nieuwe fietsverbinding over de stuw bij 
Borgharen en dan verder naar de binnenstad. 
Prettig de Maas over ten noorden van Maas-
tricht. Deze z.g. BBBB-route is op ons initiatief 
in het fietsverkeersplan van de gemeente ge-
komen. Op alledrie de genoemde punten is 
nog werk te doen. D66 wil daar graag aan .

D66 wil mensen een grote invloed geven op 
hun eigen leefomgeving. Itteren is wat dat be-
treft een goed voorbeeld. Het eigen budget 
voor Itteren kan wat ons betreft nog worden 
uitgebreid, ten koste van het budget van ge-
meentelijke diensten. 

Het Centrumplan kan bijdragen aan het be-
houd van onderwijs en andere voorzieningen 
omdat het de huisvesting efficiënter maakt. We 
maken het niet vaak mee dat een bouwplan 
met actieve inbreng van de bewoners van een 
buurt tot stand komt. Dat dit in Itteren wél ge-
beurt, maakt het voor ons des te aantrekkelij-
ker om het initiatief te ondersteunen. D66 wil 
hinderpalen voor het Centrumplan wegnemen 
en in goede onderwijshuisvesting investeren. 

Het D66 motto voor de komende verkiezingen 
is “Maastricht maken we samen”. Daar bedoe-
len we ook een schitterend dorp aan de Maas 
mee.

Hans van Wageningen
D66 lijst 8, kandidaat nr. 6. 
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kandidaten D66: Boven: Richard Schoffeleers, 
Bert Jongen, Hans van Wageningen. Onder: 
Mieke Damsma (lijsttrekker), Franca Tonnaer 
en Guido Mertens
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De CVP

          

 Lijst 9 nummer 1
                 Jan Hoen

CVP :  12 SPEERPUNTEN:
 de Mestreechter Geis trök op ’t Stadhoes!

CVP IS EEN CHRISTELIJKE VOLKSPARTIJ 
WAAR IEDEREEN ONGEACHT AFKOMST 
OF RELIGIE WELKOM IS.
EENIEDER DIE DIT uitgangspunt RESPEC-
TEERT EN DE 12 SPEERPUNTEN VAN DE 
CVP KAN ONDERSCHRIJVEN NODIGEN 
WIJ UIT OM samen inhoud te geven aan een 
beleid gebaseerd op de Christelijke waarde 
van onderling respect.

1. Fair en Sociaal;normen en waarde, 
omzien naar elkaar;naastenliefde staat 
hoog in ons vaandel en is ons leidend 
beginsel. 

2. Geen bezuinigingen WMO; aandacht 
voor senioren – ons “zilveren kapitaal”. 
Of op z’n “Mestreechs”: Geine maag in 
de göt blieve ligke. Jongeren krijgen bij 
de CVP alle kansen om zich te ontwik-
kelen  en te ontspannen daarvoor zul-
len mogelijkheden gerealiseerd worden 

3. Elke arbeidsplaats telt: arbeid is het 
beste middel in de strijd tegen de ar-
moede, geeft mensen een gevoel van 
eigen waarde en een gevoel deel uit te 
maken van de maatschappij.

4. Meer blauw op straat: politie komt naar 
je toe en zit zo min mogelijk achter een 
bureau ; de politie luistert naar de bur-
ger en werkt samen met buurt- en 
wijkcomités.Zij pakt de drukrunners 
hard aan De CVP gedoogd de koffie-
schop alleen als er geen overlast van 
Daan komt anders gaat de partij naar 
de nul optie .

5. Goed en Goedkoop openbaar vervoer 
kan heel goed samen; invoeren 1-eu-
rokaartje.
Kom tot rös in de bös!

6. Onderwijs is de basis van alles; kleine-
re scholen, meer 
Persoonlijke aandacht voor de leerling; 
leraren voor de klas, minder uitval les-
uren. Kwaliteitsverbetering onderwijs, 
goede studentenaccommodaties.

7.  DE CVP Maakt zich sterk voor het 
welzijn van de mens maar ook voor de 
dieren

8. Wonen en milieu: energiebesparend 
bouwen in een gezond en leefbaar mi-
lieu. Meer grondgebonden woningen; 
Een vriendelijke bereikbaarheid van 
eigen woning en stad.De CVP blijft 
strijden voor een toegankelijk Maas-
tricht, waar ook de mensen met een 
beperking zich welkom voelen!

9. De CVP zal vooral voor het midden en 
kleinbedrijf en de horeca een rots in de 
branding zijn
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10.Geen of uiterste terughoudend met  
verhoging van lokale lasten. Minder 
regelgeving en minder bureaucratie. 
Vereenvoudiging aanvraag vergunnin-
gen. Slimme vacaturestop bij gemeen-
te; voor elke twee vertrekkende -één 
nieuwkomer. Minder inhuur van dure 
consultants. Maximale honorering vol-
gens de Jan Hoen Norm.Dit is € 125 
euro maximaal per uur met een maxi-
mum van € 1000,- per dag.

11.Sportaccommodaties voor actieve en 
passieve sportbeoefening; Decentrali-
seren van sportaccommodaties; spe-
ciale aandacht          Voor sport- en 
spelmogelijkheden voor de jeugd.

12.Streven naar Maastricht Culturele Eu-
ropese Hoofdstad in 2018 met als trek-
ker het natuurhistorisch Maastricht Mu-

seum in de Ontwikkelingszone van de 
ENCI groeve; blijvende steun aan cul-
turele Verenigingen; cultureel erfgoed 
koesteren en in stand houden.De buur-
ten zijn de schakel voor een sociale 
samenleving. 

De schakel van alle buurten maakt Maastricht! 
Daarom buurten faciliteren en ondersteunen; 
goede communicatie.

ER IS NOG VEEL TE DOEN!

UW JAN HOEN.
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Optocht in Itteren

Veer es Vreigeleire wèlle alle luij bedaanke die 
toch mèt de optoch zien mètgegaange en die 
höbbe geloerd. Veer mochte neet met waagele 
goon mehr dat mog ’t plezeer neet drökke. 
Väöl wèrrek aon de carnavalswages is veur 
niks gewees mehr dao koste veer ouch niks 
aon doen. Ouch ‘nne groete merci aon Pie 
Bours en zien wèrreknummers die 5 kier mèt 
zaajt of sjuvelenteere geperbeerd höbbe um 
de route zoe good meugelik begaonbaar te 
make tot eederein d’n optoch gaans kos loupe. 

Als Vreigeleire willen wij iedereen bedanken 
die in de optocht zijn meegegaan en die geke-
ken hebben. We mochten niet met de wagens 
gaan maar dat mocht de pret niet drukken. 
Veel werk aan de carnavalswagens is voor 
niets geweest maar daar konden wij ook niets 
aan doen. Ook willen we Pie Bours en zijn 
werknemers hartelijk bedanken die 5 keer met 
zout of al schrapend de route zo goed als mo-
gelijk begaanbaar te maken zodat iedereen de 
optocht helemaal kon lopen.

De Vreigeleire
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Reactie op voorwoord Dorpsberichten van december 2009:

Naar aanleiding van het laatste, verschenen dorpsbericht in december j.l heb ik verbaasd kennis 
genomen van de inhoud van het voorwoord. De inhoud omvatte namelijk informatie omtrent onze 
tennisclub die niet positief te noemen was en dat o.a bij de voorzitter en mij als secretaris vraagte-
kens opriep.

Net zoals iedere andere vereniging in een kleine gemeenschap heeft ook LTC Itteren te maken 
met afnemende animo onder de leden. Dit heeft verschillende oorzaken waarover ik niet verder ga 
uitweiden. Gelukkig is de afgelopen 2 maanden gebleken dat op een enkeling na, het merendeel 
van de leden kiest voor behoud van de tennisclub. Dat wij als bestuur kiezen voor aftreden heeft 
ook zijn oorzaken, maar gelukkig zijn er mensen die zich geroepen voelen om dit met alle plezier 
over te nemen. Dit wil dus in het kort zeggen dat het helemaal zo slecht nog niet gaat met LTC Itte-
ren en de animo nog wel degelijk aanwezig is.

Gezien deze uitkomst vind ik het dan ook erg jammer dat dergelijke, negatieve informatie zomaar, 
zonder enig overleg met bestuur, wordt geopenbaard in een dorpsbericht. Hoe U aan deze infor-
matie bent gekomen en ook nog bekend maakt is mij denkelijk wel bekend, maar het blijft een on-
gehoorde manier. 

Eunice Crijns-Dolmans
Secretaris LTC Itteren

Noot van de redactie.

Natuurlijk reageren wij onmiddelijk als er zo iets door ons onduidelijk is weergegeven.
Het resultaat was het onderstaande mailtje.

Hallo Joop,

Jouw bedoeling is duidelijk en fijn voor onze vereniging. Alleen was de info
omtrent het bekleden van de bestuursfuncties nog erg vers toendertijd en dit
heeft een heel andere wending genomen.
Maar het is goed zo.

Groet,
Eunice
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AED vrijwilligers actief in Itteren
 
Vanavond hebben we een melding gekregen 
van AED-alert: of we de AED op de Varsen 
wilden halen en naar Hartelstein 204 willen 
gaan. Ik was zelf te laat en toen ik bij “ons” 
kastje kwam, was de AED weg. Dus anderen 
waren (gelukkig) al voor me geweest. Daarna 
(rustig) naar de Kasteelhoeve van Emmaus 
gegaan en daar nagevraagd. Mensen zaten in 
de koffieruimte rustig te vergaderen maar dar 
was niks aan de hand. Toen naar de overkant 
in het woonhuis gaan kijken, wat geroepen 
maar niemand reageerde. Even later kwam ik 
(beheerder) Charles tegen die me aangaf dat 
er iets was bij de werknemers van het Consor-
tium Grensmaas. Daar naar toe gereden en 
even later zag ik een ziekenwagen met politie 
en twee bekenden van ons: Dennis Gulikers 
eb John Sporcken. John had de AED in de 
hand en vertelde me dat alles in orde was. Hij 
had de AED Op de Varsen gepakt en zag toen 
Dennis aanrijden. Samen zijn ze naar Hartel-
stein gegaan. Ze waren perfect opgevangen 
door de Bedrijfs Hulp Verleners (BHV)-ers van 
het Consortium die hen ook doorgeleide naar 
de plek waar het slachtoffer was. Die man was 
van een vol te laden bak gevallen en in het 
water geraakt. Hij is kopje onder gegaan, be-
kneld geraakt tussen bagger en schip en net 
op tijd door omstanders bewusteloos boven 
water getrokken. De BHV-ers hebben 112 ge-
beld hadden het slachtoffer stabiel gelegd en 
kwam bij kennis. Het was ook voor deze BHV 
behoorlijk spannend maar ze zorgden ervoor 
dat het allemaal rustig bleef. Ondertussen 
kwam ook de ambulance en alles was onder 
controle. We kregen de complimenten van de 

professionele hulpverleners dat John en Den-
nis zo snel aanwezig waren compleet met de 
AED. Tevens werden wat gegeven opgeschre-
ven. Gelukkig blijkt wel dat je er dus vaak niet 
alleen voor staat maar er meerdere mensen 
zijn die kunnen helpen. Toen ik na een tijdje 
thuis was, belde Jock Hoofs van BHV-compe-
tent (die onze AED’s levert en trainingen ver-
zorgt) om te informeren of alles goed was ge-
gaan. Ja dus, we hebben de AED gelukkig niet 
hoeven te gebruiken en we (ik bedoel vooral 
John en Dennis) stonden paraat voor als het 
nodig mocht zijn.

O ja, toen we de AED terug gingen brengen 
stond de auto van John een beetje schuin ge-
parkeerd Op de Varsen met de lichten aan te 
wachten tot zijn baasje hem kwam ha-
len………
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Traject

Binnenkort  starten wij een nieuwe cursus.

HOME-START/TRAJEKT  MAASTRICHT 
zoekt VRIJWILLIGERS  M/V

*  Bent u vader of moeder ?
*  Wilt u met  uw ervaring als vader of moeder  
   gezinnen ondersteunen, die overbelast zijn 
en 
   behoefte hebben aan een steuntje in de rug?
*  Bent u enthousiast, kunt uw warmte bieden 
en 
   goed luisteren?
*  Hebt u ongeveer 4 à 5 uur per week tijd 
over?

DAN BENT U DE PERSOON, DIE WIJ ZOE-
KEN!!!
 
Home-Start richt zich op gezinnen , waar het 
even “niet zo lekker loopt”. Dit kan komen door 
huwelijksproblemen, problemen met kinderen, 
maatschappelijke problemen, zoals geen werk 
financiële problemen, er alleen voor staan.....
Vrijwilligers van Home-Start bieden dan steun, 
praktische hulp en/of vriendschap.

Zo heeft Home-start het afgelopen jaar met 22 
vrijwillige medewerkers hulp geboden aan 
meer dan 40 gezinnen in Maastricht.
Wij hopen ook dit jaar minstens zoveel  gezin-
nen te kunnen helpen.
Wij hebben daarbij Uw hulp hard nodig!

Wat biedt de Home-startvrijwilliger een gezin:
• een steuntje in de rug
• zijn/haar ervaring als ouder
• zijn/haar tijd, één maal per week 3 à 4 

uur

Wat biedt Home-start de vrijwilligers:
• zinvolle en fijne contacten met ouders en 

kinderen
• een voorbereidende cursus
• begeleiding en ondersteuning bij het 

werk als vrijwilliger 
• onkostenvergoeding

Voor  aanmelding kunt u bellen/mailen met:
Ook mannen worden van harte uitgenodigd 
om te reageren!!

Truus Custers  tel: 043-3288588
truus.custers@trajekt.nl

Mariëlla Bakker  tel.: 043 3472020
Mariella.bakker@trajekt.nl
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Gemeente start campagne over 
verbetering dienstverlening

Meldingen openbare ruimte ook via website
POSTADRES
Postbus 1992 6201BZ Maastricht
De gemeente werkt hard aan de verbetering 
van haar dienstverlening. Inwoners van Maas-
tricht kunnen via maastricht.nl steeds meer 
zaken regelen en gemeentelijke producten 
aanvragen. In januari start een campagne die 
burgers oproept om ‘meldingen openbare 
ruimte’ via maastricht.nl te doen. Naast de ge-
bruikelijke middelen zoals Bericht uit Maas-
tricht en onze website zijn posters gemaakt 
voor de mupi’s (reclameborden op straat) van 
de gemeente. En dia’s, die het hele jaar door 
te zien zijn bij filmhuis Lumière. Ook de ge-
meentegids van 2010 staat in het teken van 
dienstverlening.
Digitale gemeenteloket
Via het gemeenteloket op maastricht.nl kun-
nen burgers op een eenvoudige en klantge-
richte wijze toegang tot de gemeente krijgen. 
24 Uur per dag kan de burger hier terecht om 
producten en diensten te bestellen en elektro-
nisch te betalen. Zoals het doorgeven van een 
verhuizing, afspraken maken met het gemeen-
teloket of het aanvragen van een vergunning 
of uittreksel uit het bevolkingsregister. Vanaf 
nu kunnen meldingen of klachten over de 
openbare ruimte (losliggende stoeptegel, 
zwerfafval) ook via de website gedaan worden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelij-
ke DigiD inlogcode van de overheid.

Melding openbare ruimte
Klachten en meldingen zoals gebreken aan 
wegen, groen, speelterreinen en parkeerme-
ters, maar ook over zwerfafval en ongedierte 
kunnen telefonisch of via internet worden 
doorgegeven aan de gemeente. Bij speelter-
reinen kan het gaan om klachten over bescha-
digde speeltoestellen en onveilige situaties. 

  Losliggende tegel? 
     Meld het via www.maastricht.nl 
     Klik op GemeenteLoket > melding openbare ruimte 
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Bij wegen kan het gaan om losliggende stoep-
tegels, een kapot wegdek en gladheid. Bij 
groen kan het gaan om overlast door honden-
poep of beschadigde bloemperken. Deze mel-
dingen kunnen telefonisch (350 40 00) of via 
maastrich.nl worden doorgegeven. Bij een 
melding via www.maastricht.nl. klikt u op Ge-
meenteloket en daarna op Melding openbare 
ruimte. Bij het doorgeven van een melding via 
internet kunnen burgers de status van de mel-
ding volgen. Via buurtinformatie is het mogelijk 
om te zien welke meldingen al afgehandeld 
zijn in een bepaalde buurt. Ook kan de status 
van de melding gevolgd worden via ‘mijn ge-
meenteloket’.
Burger is meer dan een klant
Wethouder Jacobs (portefeuillehouder dienst-
verlening) spreekt het liefst over burgers en 
noemt deze niet graag klanten. “Bedrijven 
hebben klanten; de overheid neemt dit taalge-
bruik over, terwijl een burger veel meer is dan 
een klant.” Een burger leeft in onze stad, heeft 
hier zijn leven opgebouwd, zichzelf ontwikkeld 
met alle rechten en plichten die daarbij horen. 
Hij werkt hier, doet hier vrijwilligerswerk, is lid 
van een vereniging. Daaromheen moeten wij 
ons als gemeente organiseren. Naast wet- en 
regelgeving en handhaven is dienstverlening 
een belangrijke taak van een gemeente.”
Aanleiding
Dienstverlening door de overheid is afgelopen 
jaren een belangrijk politiek issue geworden. 
De burger eist van de overheid dienstverlening 
die snel, toegankelijk, goed en goedkoop is. 
Ook verwacht hij een vriendelijke bejegening. 
Daarnaast wil het kabinet een andere rolverde-
ling tussen overheid en burger. En stuurt het 
kabinet steeds meer op de zelfredzaamheid 

van burgers door onder andere het gebruik 
van ICT.
------------------------------------------
Inlichtingen: IngridMachiels,teamCommunica-
tie
Ingrid.machiels@maastricht.nl
T.: (043) 350 51 34

  Zwerfafval? 

     Meld het via www.maastricht.nl 
     Klik op GemeenteLoket > melding openbare ruimte 
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Extra gelden????

In de bijeenkomst van 29 oktober 2009 met 
buurten die geld krijgen vanuit budgetten van 
oud-minister Vogelaar bleek dat vele van jullie 
moeite hebben om andere geldstromen binnen 
te krijgen voor projecten. Sommige waren zich 
er niet eens van bewust dat het mogelijk is om 
andere geldstromen te genereren naast de 
financiering vanuit de gemeente en het rijk. 
Gelukkig zijn er een aantal mogelijkheden om 
via andere fondsen en/of stichtingen geld bin-
nen te krijgen. Daar dit probleem zich niet zal 
beperken voor enkel deze buurten, sturen we 
iedereen deze informatie toe.

Het is altijd handig om bij het opstarten van 
een project, groot of klein, meerdere fondsen 
aan te schrijven voor een financiële bijdrage. 
Als er reeds een subsidie binnen is, meldt dit 
dan in de aanvraag. De ervaring leert dat 
fondsen/stichtingen vaak sneller genegen zijn 
om geld te doneren als andere stichtingen dat 
evenzo doen. In sommige gevallen is het zelfs 
nodig dat er cofinanciering plaatsvindt. Ben 
hierin dus actief, trek de stoute schoenen aan 
en benader mogelijke financierders zo veel 
mogelijk om geld te binnen te krijgen.

Cofinanciering in Nederland:

1, Fondsenboek
Informatie: www.fondsenboek.nl.
Kosten: € 49,50 (voor het jaar 2010)
Bijna een must is het Fondsenboek. Het boek 
biedt meer dan 650 Nederlandse vermo-
gensfondsen die een publieke functie vervullen 
op het gebied van o.a. maatschappelijk werk, 

kunst en cultuur en recreatie. Omdat de gege-
vens in dit naslagwerk afkomstig zijn van de 
fondsen zelf, ben je verzekerd van complete, 
betrouwbare en actuele informatie. Drie regis-
ters helpen je om snel de relevante fondsen te 
vinden door te zoeken op trefwoord, onder-
werp of naam van een fonds. De rubrieksinde-
ling biedt zelfs suggesties voor andere zoekin-
gangen. De kosten van dit boek zijn te boeken 
op de organisatiekosten waardoor het de 
moeite waard is om aanschaf te overwegen!

2. Oranje Fonds
Informatie: www.oranjefonds.nl
De missie van het Oranje Fonds is om de be-
trokkenheid in de samenleving te bevorderen. 
Ze willen aan de ene kant sociale samenhang 
en anderzijds sociale participatie. Dit om een-
zaamheid van kwetsbare groepen tegen te 
gaan maar ook om met z’n allen samen verder 
te komen. Ze investeren in projecten die een 
positieve sociale dynamiek op gang brengen, 
zoals ontmoeting tussen jong en oud, of ge-
zamenlijke activiteiten van buurtbewoners in 
hun wijk. Het gaat hierbij vooral om projecten 
die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en 
die alleen door hun inzet mogelijk zijn.
Onder het kopje programma’s is te lezen dat 
aanvragen gedaan kunnen worden voor sa-
menhang in de buurt door onder andere bin-
ding in de buurt, burendag, ontmoetingsruim-
tes en samen sporten. Maar ook vrijwilligers 
kunnen in het zonnetje worden gezet.
Een aanvraag doen gaat vrij simpel door mid-
del van een stappen plan. 
Hier is het echter wel een vereiste dat het 
Oranje Fonds dient als co-financier! 
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Co-financiering in Maastricht:

3. Stichting Elisabeth Strouven
Informatie: www.elisabethstrouven.nl
De Stichting Elisabeth Strouven heeft als een 
van haar doelstellingen om initiatieven binnen 
de Gemeente Maastricht te ondersteunen. 
Hun subsidies worden onder andere toege-
kend aan maatschappelijke doelstellingen zo-
als; recreatie en sport, gemeenschapsvoorzie-
ningen en vrijwilligers. De stichting reageert 
hiermee op aanvragen uit de samenleving en 
probeert zo door middel van subsidies tege-
moet te komen aan de behoeften van de sa-
menleving. Op de site is eenvoudig te lezen 
aan welke criteria moet worden voldaan om 
voor financiële ondersteuning in aanmerking te 
komen. De Stichting Elisabeth Strouven geeft 
verder duidelijk aan voorkeur te hebben voor 
vernieuwende projecten waarbij sprake is van 
co-financiering door andere partijen.
Het komende jaar zal een van de speerpunten 
van de stichting gericht zijn op sport en spel.

We wensen jullie veel succes met het jullie 
projecten. Natuurlijk hopen we dat jullie ook dit 
jaar weer veel mooie initiatieven kunnen op-
pakken, gesteund door vele stichtingen en na-
tuurlijk gelden van de Gemeente Maastricht.

Met vriendelijke groet,
Bureau Buurtgericht Werken.
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Bome
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Service-pagina
Landelijke alarmnummer als 
elke seconde telt, voor ambu-
lance, brandweer en politie: 112

Wel politie, maar geen spoed
0900 - 8844
Wel brandweer, maar geen 
spoed (043) 350 53 87 

Meld misdaad anoniem
0800 - 7000

Spreekuur politie:
1e vrijdag van de maand van 
13.30 uur tot 14.30 uur in de Aw 
Sjaol

Weekenddiensten:

Huisartsenpost:
Weekdagen van 
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77

Apotheekdienst alleen bij 
spoedgevallen, 
Apotheek Straver
(043) 361 2829

Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen, 
spreekuur op zaterdagen
en zon- en feestdagen van 
11.00 uur tot 12.00 uur en van 
17.00 tot 18.00
0900 – 4243434

Parochie / Pastorie
(43) 363 29 67 

Vragen of meldingen aan de 
gemeente?
Bel het gemeenteloket.
(043) 350 40 00
Buiten kantooruren
(043) 350 44 00 (milieu)
(043) 350 53 45 (overig)

of via www.maastricht.nl

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11

Provinciale milieuklachtenlijn
(043) 361 70 70

Melden incidenten schapen op 
de kades
(046) 433 18 14

Dierenambulance
(043) 352 04 55
’s nachts en in het weekend
06 - 5131 9518 

Groene Kruis Domicura
(043) 3690 690
Verplegen en verzorgen
(043) 3690 670 (24u per dag)
Kraamzorg
(43) 3690 630 (24u per dag)
(44) Ouderenadviseur 
Mieke Kengen
(043) 362 00 66

Aw Sjaol
(043) 364 39 49

Basisschool Op de Sterkenberg
(043) 364 14 21

Sint Martinushoes
(043) 364 10 01

Dorpsraad:
Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

Foto’s: 
www.ittereninbeeld.nl
www.picasaweb.dorpsraad.
itteren.nl

Secretariaat: Ruyterstraat 18
             6223 GX  Maastricht
Banknummer: 97.92.52.547
KvK          : 41077062

Voorzitter:
  Joop Verhulst 06 - 8142 7142
Secretaris:
  Maria Lhomme       365 20 40
Penningmeester:
  Harry Jonkhout       364 99 67
Leden:
  Sander Bastings     364 61 07
  Wim Beijer              364 41 26
  Han Hamakers       364 67 34
  Paul Paulissen       343 24 70
  Tonny Prop             347 21 89
  Richard Smeets (Geneinde)   
         364 18 17
  Richard Smeets (a/d Maas)  
         364 16 38
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