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Afvalverwerking 
 
Met ingang van het nieuwe jaar zal de ge-
meente Maastricht de nieuwe afvalzak in-
troduceren. Voor deze zak zal betaald 
moeten worden. Het is dus zaak om zo 
veel mogelijk afval te scheiden. Dit spaart 
niet alleen het milieu maar is ook goed 
voor uw portemonnaie. Wellicht vraagt u 
zich af waar moet ik dan met al dat afval 
blijven. De Dorpsraad heeft eens geïnfor-
meerd bij het klantenmeldpunt. Als inwo-
ners van Itteren kunt u daar in ieder geval 
zonder extra kosten een tweede GFT-bak 
krijgen. Daarnaast kunt u natuurlijk terecht 
met een deel van het afval bij het milieu-
perron Op het Brook. Tenslotte is het voor 
mensen die een grote tuin hebben raad-
zaam om een compostvat aan te schaffen. 
Hierin kunt u heel veel afval kwijt en u 
krijgt er ook nog eens compost voor terug. 
 
Denkt u er overigens aan dat op basis van 
de APV (Algemene Plaatselijk Verorde-
ning) voor 1 juni heggen en dergelijke 
langs de openbare voetpaden gesnoeid 
moeten worden zodat er sprake is van een 
vrije doorgang. Eigenaren zijn hier voor 
verantwoordelijk. Indien er hinder wordt 
ondervonden van een belemmerde door-
gang kan proces verbaal worden opge-
maakt.  

Dankbetuiging 
 
De collecte voor het "Nationaal Reuma-
fonds" heeft fl. 882,70 opgebracht. Hier-
voor namens de collectanten onze hartelij-
ke dank aan ieder die tot het welslagen 
van de collecte heeft bijgedragen. 
 
Namens het plaatselijke comité, 
E. Dolmans-Ramakers 

Beste mensen, 
 
Stroopwafels of zandkoekjes hadden we 
zaterdag 15 april de gemeentelijke afvaar-
diging willen aanbieden. De wethouders 
Depondt en Aarts waren hier en met hen 
Guus ons raadslid en nog 3 ambtenaren. 
In het kader van het kleine kernen beleid, 
wat extra steun en aandacht inhoudt, ont-
moeten we 2x per jaar deze delegatie. Alle 
hot-items passeren dan de revue. 
• seniorenwoningen; 
• winkel; 
• toestand van de wegen en fietspa-

den; 
• de basisschool; 
• zwerfafval, etc., etc. 
Er wordt druk gepraat, maar echte besluiten 
worden tergend langzaam genomen, van-
daar de aanhef. Uiteindelijk hebben we be-
sloten tot paasstol, hoop doet leven, want 
voor vlaai is het nog te vroeg! 
Nu een vraag aan u. Zo langzamerhand 
hebben we 6 banken aangeschaft, 1 op het 
kerkhof, 5 op de kades en onlangs kregen 
we een vlaggenmast cadeau, die wel een 
lik verf behoeft. Wilt u ons helpen 1 à 2 
maal per jaar hier eens naar te kijken? 
Wilt u verder eens letten op de uitwerpse-
len van uw hond(je)? Binnen de bebouwde 
kom moet dat in een afvalbak! Werkgroep 
hondenbeleid Maastricht wil nog bakken 
plaatsen. Heeft u een voorstel waar? Met 
een plastic zakje bij u gestoken is het dan 
zo opgeruimd. We overwegen in de toe-
komst een hondenlosloopgebied te realise-
ren, maar dat is geen hondentoilet, ook 
daar bestaat ruimplicht. De volgende week 
start men met een aktie om in iedere hon-
dendrol een geel vlaggetje te steken. Bij 
het derde wordt het rood en wordt uw hond 
helaas verwijderd. Dus wees waakzaam! 
Een vraag van de gemeente is vervolgens 
om niet goed weglopend regenwater te 
melden. Dat kunt u doen bij Servé Grou-
wels (364 05 37) want veel straten krijgen 
een opknapbeurt en dan kan dat meteen 
worden meegenomen. 
Ook meegenomen wordt uw snoeiafval.  
1 Mei rijdt buurtbeheer de takkenroute. Als 
u handzame bundels maakt nemen zij die 
dag alles mee en zo kunnen we opgeruimd 
het voorjaar in. 
 
Trudy Teunissen, voorzitter. 
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’In totaal zijn 
destijds enkele 
duizenden 
bezwaarschriften 
ingediend. Het 
massale protest 
heeft echter niet 
mogen baten. Eind 
december 1998 
zijn de ingediende 
bezwaarschriften 
ongegrond 
verklaard.'   

Fietspad Julianakanaal 
 
We hebben er al een tijdje niet meer over geschreven. Het was dan ook een eentonig ver-
haal aan het worden; iedere keer moesten we melden dat er geen schot in de zaak zat en 
dat onderhandelingen met Rijkswaterstaat niets hadden opgeleverd. De reden dat we er nu 
weer over beginnen is dat er toch nieuwe ontwikkelingen aan de gang zijn. De gemeente 
heeft een projectleider aangesteld die zich op korte termijn met het fietspad gaat bezighou-
den. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een voorstel ligt voor een nieuw fietspad. Reali-
satie is voorzien in 2001. 

Klachten fietspad Klipperweg 
 
Er bereiken ons nog steeds klachten over het vele glas op het fietspad langs de Klipperweg. 
Een tijdje geleden hebben we al eens een brief geschreven naar de veroorzaker, de firma 
Glas en Vuurvast Nederland. Dit heeft slechts tijdelijk effect gehad. Reden voor de Dorpsraad 
een nieuwe brief te schrijven. Naast de vraag om het fietspad schoon te houden hebben we 
aangegeven dat mocht dit niet gebeuren de milieupolitie ingeschakeld zal worden. Hopelijk 
heeft dit wat meer effect. Indien er geen verbetering valt te constateren neem dan contact 
met ons op. Wij zullen dan ter zake actie ondernemen. 

Gevonden 
 
Sleutelbos. Terug te bevragen bij familie Schoonbrood, Geneinde 35. 

Uitstapje damesvereniging Itteren 
 
Op woensdag 24 mei  is er weer het jaarlijkse uitstapje van de damesvereniging.  De 50 per-
soons comfort class touringcar van Vroenhof Cars brengt ons ditmaal naar ANTWERPEN. 
Het bestuur heeft in onderling overleg met de busmaatschappij een gevarieerd en aantrekke-
lijk programma weten samen te stellen.  
Om 07.45 uur is het vertrek gepland. De opstapplaats is aan de kerk. Na aankomst in Antwer-
pen zal een bezoek gebracht worden aan een koffiebranderij; vervolgens is er gelegenheid  
om in het centrum van Antwerpen de lunch te gebruiken. Dit gebeurt op eigen gelegenheid. 
Vervolgens wordt er onder leiding van een stadsgids een rondleiding door Antwerpen ge-
maakt per bus. Tenslotte wordt er in Antwerpen nog een bezoek gebracht aan het Diamant-
museum.  
Om 17.00 uur wordt de terugtocht aanvaard. Op de terugreis is nog voorzien in een stop te 
Tongeren alwaar gedineerd zal worden. 
Voor deze aantrekkelijke reis zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden bij Irma 
Chavagne, Op de Meer 56. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De reis, inclusief diner, 
kost slechts fl. 65,-- 

Kadebelasting 
 
Medio 1998 hebben op initiatief van de Dorpsraad een 200-tal gezinnen in Itteren een be-
zwaarschrift ingediend tegen de door Roer en Overmaas opgelegde kadebelasting. Ook an-
dere dorps- en buurtraden hebben een dergelijk initiatief genomen. In totaal zijn destijds en-
kele duizenden bezwaarschriften ingediend. Het massale protest heeft echter niet mogen ba-
ten. Eind december 1998 zijn de ingediende bezwaarschriften ongegrond verklaard. Daar is 
het echter niet bij gebleven. In overleg met de andere buurtkaders en de Waterschappen is er 
een proefproces aangespannen bij de belastingrechter in Den Bosch. Onlangs heeft de belas-
tingrechter uitspraak gedaan. De belastingrechter heeft de Waterschappen in het gelijk ge-
steld. We zullen de onlangs ontvangen aanslag van Roer en Overmaas dus gewoon moeten 
betalen. Bekeken wordt nog of het zinvol is naar de Hoge Raad te gaan. 
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’Tijdens de 
aanleg van de 
ondergronds 
gelegen bassins 
kan overlast door 
graafwerkzaam-
heden en 
bouwverkeer 
plaatsvinden’ 

Bergbezinkbassins 
 
Vorig jaar hebben we u gemeld dat in navolging van Limmel en de Beatrixhaven ook in It-
teren bergbezinkbassins zouden worden aangelegd. In de vergadering van de Dorpsraad 
van maart jl. is een vertegenwoordiger van de gemeente hierover een toelichting komen 
geven. Er zullen twee bergbezinkbassins worden aangelegd; een langs de Meebruggenweg 
parallel aan de Kanjel en een in de Holstraat. Met de aanleg van het eerste bassin wordt 
waarschijnlijk half mei reeds  begonnen. Het tweede bassin zal waarschijnlijk begin volgend 
jaar worden aangelegd. De aanleg van het bassin langs de Meebruggenweg houdt wel in 
dat de aanplant van de knotessen waarvan  we in de vorige editie melding hebben gemaakt 
uitgesteld moet worden tot het najaar. Wel zullen dit voorjaar nog knotessen geplant worden 
langs de Kerkveldweg en de Stuifkensweg. De aanleg van het bassin in de Holstraat heeft 
als gevolg dat de overlast van kwelwater bij hoogwater van de Maas tot het verleden zal be-
horen. 
Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van het nut en de werking van bergbezinkbas-
sins. 

Bergbezinkbassins Borgharen en Itteren. 
 
De bestaande riolering is vorig jaar met behulp van computermodellen herberekend, waarbij 
het optreden van "water op straat" eens per jaar als acceptabel is gesteld.  Dit is een lande-
lijk uitgangspunt, omdat anders nog grotere (lees duurdere) rioolbuizen aangelegd moeten 
worden. 
 
Begin jaren '90 is landelijk door de waterkwaliteitsbeheerders afgesproken om de vervuiling 
van de oppervlaktewateren door het lozen van overtollig vervuild regenwater uit het riool-
stelsel terug te dringen. Er is afgesproken om bij elk lozingspunt van de riolering op beken 
en rivieren een zgn. randvoorziening (bijv. een bergbezinkbassin) aan te leggen. De aan te 
leggen bergbezinkbassins hebben in de eerste plaats de functie om tijdens intense regen-
buien te zorgen dat het alsnog te lozen regenwater minder vuil (nog slechts de helft) is. Een 
bijkomend voordeel is dat de bergingscapaciteit van de riolering wordt vergroot, waardoor in 
totaliteit minder water in de beken en rivieren wordt geloosd. 
 
Tijdens de aanleg van de ondergronds gelegen bassins kan overlast door 
graafwerkzaamheden en bouwverkeer plaatsvinden. Wanneer het bergbezinkbassin werkt 
is er voor de omwonenden geen stankoverlast, omdat het bassin bij de lediging automatisch 
wordt schoongemaakt. 
 
Itteren: 
 
In Itteren zijn twee bergbezinkbassins gepland, te weten: 
 
een bergbezinkbassin tussen de Meebruggenweg en de Kanjel vanaf de Ruijterstraat. Het 
bestaande lozingspunt in de Kanjel wordt verplaatst. Uitvoering is gepland in het 2de kwar-
taal 2000. 
 
Het andere bergbezinkbassin komt in de Holstraat vanuit de paardewei richting bestaande 
lozingsput in de dijk, waar tijdens hoogwater de tijdelijke pompen van het waterschap staan. 
Uitvoering is gepland in het 2de kwartaal 2001. 
 
Borgharen: 
 
In Borgharen is een bergbezinkbassin gepland, te weten: 
 
aan de Middenstraat in het talud ter hoogte van het speelveld. In de naastgelegen par-
keerstrook wordt gelijktijdig nieuwe riolering aangelegd. Uitvoering is gepland in het 2de en 
3de kwartaal 2001. 
 
Voor nadere informatie en/of vragen kunt u kontakt opnemen met de projektleider de heer 
H. Thewissen, telefoon: 043 - 350 52 56 
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Maastricht gaat zijn hondenbezitters verrassen. 
Tien jaar Burgerwerkgroep Hondenbeleid Maastricht. 
In goede samenwerking met de politiek en ambtenaren is de Burgerwerkgroep hondenbeleid de afgelopen tien 
jaar tot een resultaat gekomen, waarin we mogen stellen, dat overlast door hondenbezitters beheersbaar is ge-
worden. 
Voorzieningen die in de afgelopen jaren genomen zijn o.a. door het plaatsen van hondenbakken met zakjes "om 
te ruimen" en het veiliger maken van de losloopgebieden door middel van hekwerken, mogen wij als een zeer 
mooi resultaat bestempelen. 
De gemeente heeft intussen de hondenbelasting tot baatbelasting verheven waardoor het beleid betaalbaar is 
gebleven. 
De werkgroep is dan ook zeer trots op de medewerking van de hondenbezitter en de gemeente. 
 
Vanaf 14 mei 2000 gaat de burgerwerkgroep de Maastrichtse hondenbezitter ver-
rassen met een felicitatiedoos. 
 
De inhoud van deze doos blijft nog even een verrassing maar is zeker de moeite waard voor de hondenbezitter. 
Maastrichtse hondenbezitter wij rekenen op uw bezoek aan het Miradorplein in Nazareth voor een geheel gratis 
verzorgde gezellige zondag middag op 14 mei 2000. 
 
Programma zondag 14 mei 2000 van 14.00 uur t/m 17.00 uur 
 
De eerste felicitatiedozen zullen op het losloopgebied Miradorplein in Nazareth door Wethouder John Aarts wor-
den uitgereikt. 
Hierna start een demonstratie van een hondensportvereniging. 
Daarna kunnen hondenbezitters deelnemen aan een behendigheidparcour. 
Later in de middag kunt u genieten van een show met politiehond en pakwerker. Verder zullen wij zorgen dat er 
ook een drankje en muziek aanwezig is. 
 
Vanaf 15 mei 2000 kunnen alle hondenbezitters een felicitatiedoos afhalen in hun eigen postcode gebied. 
Wanneer u aan de beurt bent dat kunt u lezen in de Maaspost in week 19 en week 20 
 
De mensen die moeilijk ter been zijn of anders lichamelijk gehandicapt, kunnen ons bellen en hun adres door-
geven waarna wij ervoor zorgen dat u de felicitatiedoos alsnog aangeboden krijgt. 
 
Ons telefoonnummer is (043) 408 23 56 
 
Voorzitter Hugo Close 
Rondostraat 9 
6217 CX Maastricht. 
Tel: (043) 343 17 98 

Informatie-avond verkeersveiligheid 
 
In het kerstnummer van de "Buurtpraat" (blad van de Buurtraad Borgharen) heeft een interview gestaan met rij-
schoolhouder W. Jeurissen over de voorangssituatie als men uit een "30km" straat komt. Al pratende bleek dat de 
verkeersregels de laatste jaren nogal zijn veranderd. Samen met de heer Jeurissen wil de werkgroep verkeer van 
de Buurtraad Borgharen een informatie-avond organiseren over de nieuwe regels en soms onveilige situaties in 
het verkeer. 
 
Deze wordt gehouden op: Woensdag 3 mei 2000, om 20.00 uur in de Haarderhof. 
 
Ook de mensen van Itteren zijn van harte welkom!  
 
Het is geen cursus of examen maar gewoon een leuke leerzame avond over alles in het verkeer. Iedereen die lan-
ger dan 1 jaar zijn/haar rijbewiijs of bromfietscertificaat heeft mag dit niet missen.  
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Operakoor Vivace zoekt Bassen en Tenoren 
 
Operakoor Vivace, de succesvolle voortzetting van het koor van de Nederlandse Vlaamse Opera, is op zoek naar 
heren met de zangstem Bas of Tenor. Vivace heeft een solide Opera à la Carte reportoire opgebouwd waarvan 
onder andere te noemen is het fameuze Koor van de Bedienden uit Don Pasquale van Donizetti en het impone-
rende Chorus of the Scottish Refugees uit Macbeth van Verdi. Vivace heeft daarbij het voorrecht een dirigent te 
hebben die met veel geestdrift en vakmanschap het koor uitdaagt om de vocale lat telkens een stukje hoger te 
leggen. Guy Stultjens (uit Hasselt) is de man die tekent voor deze muzikale leiding. Vivace heeft haar vaste repe-
titieplek in Maastricht in een prima accommodatie gelegen pal naast de kerk van Malpertuis. Vivace repeteert op 
de vrijdagavond, de stemmen galmen dan vanaf 19:30 tot 22:00 uur. Daarna is er steevast een sfeervolle nazit in 
hun cafeetje waar onder het genot van een drankje en muziek wordt nagekletst en –uiteraard– gezongen. 
 
Wie van zingen houdt en van opera (overigens een bijzonder aangename combinatie) kan niet anders dan op zijn 
minst eens zijn licht opsteken bij Vivace. Een vrijblijvend telefoontje naar Thea Oomen, (034) 347 90 60 is vol-
doende om nader geïnformeerd te worden. Vat u liever de koe meteen bij de horens, dan bent u uiteraard welkom 
op een van haar repetitieavonden. U kunt u dan ter plekke overtuigen van de unieke en gezellige sfeer die Vivace 
omringt en waarin op een ontspannen manier heerlijk wordt gezongen. 

Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44 
tel: 364 59 93 
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Afdeling Maastricht 0713 
(District Limburg) 
Secretariaat: Mw. J. Roumans-Eurlings, Tulpenstraat 15, 6214 TE Maastricht, telefoon 043-3433607 
 

PERSBERICHT 
 
Rijvaardigheidstest voor  50-plussers op 7 juni 2000 
 
Bent u geboren vóór 1951, woonachtig in Groot Maastricht en in het bezit van een geldig rijbewijs voor de auto, 
dan stelt Veilig Verkeer Nederland afdeling Maastricht in samenwerking met de Gemeente Maastricht, rij-
instructeurs en diverse andere participanten, u in de gelegenheid om deel te nemen aan een rijvaardigheidstest. 
Deze rijvaardigheidstest zal plaatsvinden op 7 juni 2000 in het Sportel De Dousberg en duurt ongeveer 3 uur. 
 
De rijvaardigheidstest bestaat uit de volgende onderdelen: 
-    opfriscursus verkeersregels, verkeersborden en verkeerssituaties 
-    rijvaardigheidsrit in uw eigen auto met een daarvoor speciaal opgeleide rij-instructeur 
-    deelname aan diverse workshops o.a. ogen- en gehoortest. 
 
Om te kunnen deelnemen aan deze rijvaardigheidstest dient men te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
• Men moet 50 jaar of ouder zijn 
• woonachtig zijn in Groot Maastricht 
• in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 
• de eigen auto dient APK-goedgekeurd te zijn (indien van toepassing). 
 
Men kan zich opgeven voor deelname aan deze rijvaardigheidstest op 7 juni 2000 voor het ochtendgedeelte dan 
wel voor het middaggedeelte. 
 
Heeft u interesse voor deelname, dan kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 6 mei 2000 bij: 
De heer Fr-J.  Jansen, tel. 043-3431356 of 
De heer H. Vallen, tel. 043-3430012. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
J. Roumans-Eurlings 
secretaris VVN-afd.Maastricht 

Het Klantenmeldpunt is een extra service voor de inwoners van Itteren!! 
 
Het klantenmeldpunt van de dienst Stadsbeheer en Facilitaire Zaken is bereikbaar via telefoonnummer (043) 
350 52 02. Bij dit centrale informatiepunt kunt u terecht voor alle informatie die betrekking heeft op het beheer 
van de openbare ruimte, zoals ophaaldagen afval, verkeersvoorzieningen, afvalpas, omruilen milieucontainers 
die stuk zijn, hondenbeleid, ja/nee stickers etc. Ook kunt u hier klachten doorgeven over stoepen, kolken, rioler-
ingen, groenvoorzieningen, ophalen huisvuil, graffitivervuiling en hondenoverlast. Op dit telefoonnummer kan 
ook een afspraak gemaakt worden over het ophalen van grof huisvuil en met de ongediertebestrijder. 
 
Het klantenmeldpunt is gevestigd op het Centrale Bedrijfscomplex aan de Willem Alexanderweg 66-72. 
De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur. Daarna kunt u de melding inspre-
ken in de voice-mail en zal de dag erna direct aktie worden ondernomen. 
 
Bij het klantenmeldpunt kunnen tegen betaling van f. 40,- de verkeerd geparkeerde fietsen aan het station en de 
Markt worden teruggehaald. Ook afvalpassen, grond- en puinkaarten (f.55,- voor 2 m3) voor storten op milieu-
parken en verpakkingsmaterialen voor asbest kunnen hier worden opgehaald.  U kunt pinnen en chippen!! 
Dus: voor informatie, klachten en meldingen bel het Klantenmeldpunt (043) 350 52 02. 
U kunt ook een fax sturen. Faxnummer (043) 350 53 53 of e-mailen SBFKMP@euronet.nl 

mailto:SBFKMP@euronet.nl
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Financiën Dorpsraad 1999 
 
Het financieel jaarverslag van de Dorpsraad over het jaar 1999 geeft een exploitatietekort aan van fl. 1.933,--. 
 
Ontvangsten: 
Subsidie gemeente Maastricht                                          fl.       8.100,- 
Donaties inwoners Itteren                                                           3.540,- 
Donaties sponsors                                                                         800,- 
Rente                                                                                               95,- 
Diverse opbrengsten                                                                        75,- 
                                                                                                   _______ 
Totaal                                                                                       12.610,- 
           
 
Uitgaven: 
Computervoorzieningen                                                    fl.       4.861,- 
Drukken Dorpsberichten                                                             2.244,- 
Huur lokaal en vergaderkosten                                                      978,- 
Aanschaf en plaatsing zitbanken kaden                                      2.885,- 
Bijdrage in de herstelkosten van de jeugdschuilhut                        925,- 
Overige kosten                                                                           2.650,- 
                                                                                                   _______ 
Totaal                                                                                       14.543,- 
 
Exploitatietekort                                                                           1.933,- 
 
Zoals reeds vermeld in ons jaaroverzicht over 1998 is het exploitatietekort gefinancierd uit het overschot van 
1998. 
Mede dank zij uw financiële steun heeft u het ons mogelijk gemaakt onze werkzaamheden uit te voeren. Onze 
groep vrijwilligers is graag bereid om ook in de toekomst dit werk voort te zetten. Hierbij is uw financiële steun 
onontbeerlijk. Uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage zien wij gaarne tegemoet door middel van bijgaande acceptgiro-
kaart. Ook rechtstreeks overmaken kan en wel op bankrekening nummer: 97.92.52.547 t.n.v. Dorpsraad Itteren 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Populieren 
 
De gemeente heeft onlangs op verzoek van de Dorpsraad onderzoek gedaan naar de toestand van de populieren 
Op de Bos. Uit dit onderzoek is gebleken dat de populieren kaprijp zijn. Dat wil zeggen dat de populieren gekapt 
moeten worden willen we voorkomen dat er ongelukken gaan gebeuren zoals verleden jaar bijna het geval was. In 
overleg met de Dorpsraad zal een kapplan worden opgesteld. De vraag daarbij is of alle bomen tegelijkertijd dan-
wel fasegewijs gekapt moeten worden. Tevens zal gesproken worden over herplant. Nog niet duidelijk is of er 
nieuwe populieren geplant moeten of dat het mogelijk is dat gekozen kan worden uit een andere boomsoort, zoals 
beuken, eiken of kastanjebomen. 

Vernielingen 
 
Als Dorpsraad proberen we, al dan niet in samenwerking met de gemeente, op allerlei manieren iets moois te 
maken van ons dorp. Vorig jaar is bijvoorbeeld het Brook opgeknapt. Er is geld gestoken in de schuilhut, het 
trapveldje is geegaliseerd en opnieuw ingezaaid, rond het milieuperron en aan de westzijde zijn heggen ge-
plaatst. Het is dan frusterend te moeten constateren dat er personen zijn die in een al dan niet baldadige bui 
menen de zaak te moeten vernielen. Zo heeft iemand met een auto rondjes gedraaid op het grasveld waardoor 
er diepe sporen in het grasveld zijn getrokken en zijn er op de millieuperrons schunnige teksten geschreven. 
 
De teksten zijn inmiddels verwijderd en de autosporen zullen naar verloop van tijd ook wel verdwijnen. Het zou 
natuurlijk prettig zijn als sociale controle er toe zou leiden dat dit soort baldadigheden niet meer voorkomen. 
Het is tenslotte een taak van ons allen om de leefbaarheid van het dorp in stand te houden. 
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Activiteitenkalender voor de maanden mei en juni 
 
1 mei                                Takkenroute 
11 juni                              Processie en Kermis 
12 juni                              Kermis 
 
Landelijke collectes in mei en juni 
07-05   t/m 13-05            Nationaal Fonds Kinderhulp 
14-05   t/m 20-05            Nederlands Astma Fonds 
21-05   t/m 27-05            Prins Bernhardfonds/Anjerfondsen 
04-06   t/m 10-06            Nat. Epilepsie Fonds/De macht van het Kleine 
11-06   t/m 17-06            Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 
18-06   t/m 24-06            Maag Lever Darm Stichting 
25-06   t/m 01-07            Nederlandse Rode Kruis 

Wat is er te doen de komende twee maanden? 

Dorpsraad 
Itteren 

Service-pagina 
 
Weekenddiensten Huisarts (vanaf 10 januari 2000) 
Weekdagen van ‘s-avonds 18.00 tot ‘s-morgens 08.00 
uur en van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur al-
leen bij spoedgevallen: 
Huisartsenpost: (043) 387 77 77 
 
Weekenddiensten Tandartsen 
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag, zon-
dag en op feestdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur en 
van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Centraal Tandartsnummer (043) 325 05 88 
 
Ambulance 
Telefoon 112 
 
Apotheken 
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raad-
pleeg tijdig uw eigen apotheek. 
 
Stadsbus 
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07 
een half uur voor vertrek !! 
 
Klantenmeldpunt Gemeente 
Publieke werken en sport: (043) 350 52 02 
 
Meldpunt Stadsbus Maastricht 
(043) 350 57 00 
 
Loket Stadsontwikkeling en Grondzaken 
(043) 350 45 80 
 
Info Grensmaas (gratis) 
0800 - 622 79 375 
 
Politiepost Parallelweg (Basiseenheid Noord-Oost) 
(043) 400 13 00 
 
Schapen (melden incidenten schapen op de kades) 
06 512 85 983 

Redactie:     Han Hamakers en Peter Dassen 
 
-adres:         Op het Rooth 1 
                    6223 GA  Itteren 
                    Tel: (043) 364 89 25 Fax: (043) 325 84 77 
 
e-mail           dorpsraad-itteren@planet.nl 
 
voorzitter      Trudy Teunissen    364 59 93  
vice vzt        Peter Dassen         364 89 25 
secretaris     Johan Smit            321 09 63 
penningmr    Ber Schoonbrood   364 17 35 
leden            Servé Grouwels     364 05 37 
                    Richard Smeets     364 18 17 
                    Han Hamakers      364 67 34 
                    Maria Lhomme      365 20 40 
                    Mieke van Lith       364 08 53 
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 juni 2000 
 
Volgende uitgave: 30 juni 2000. 

Dankbetuiging 
 
Hartelijk dank aan alle goede gevers van de Lepra-
collecte die de mooie som heeft opgebracht van Fl 
736,95. 
 
De collectante 
 
E. Cauberg 
Pater Alexanderstraat 19 
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