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Berichten van de
Dorpsraad
Voorwoord
Beste mensen,
De vakantie is voorbij, heeft hij u verandering-verdieping-verlichting gebracht? Vakantie, ver weg of dicht bij huis, luxueus of
eenvoudig, alleen of met velen, in feite
maakt het niet uit. Waar het om gaat is een
andere koers te varen, van het geëffende
pad te treden, je te laten verwonderen door
de natuur of nog mooier, door mensen. Een
streven zou kunnen zijn dit ook buiten de
vakantie te realiseren. Probeer het eens
met een nieuwe cursus, ga bij een lees-,
wandel- of fietsclub, nieuwe mensen
opzoeken in het dorp door bijvoorbeeld
dinsdags naar de Aw Sjaol te komen voor
gymnastiek of de spellenmiddag. Kortom,
gun u zelf regelmatig het vakantiegevoel
van " wat zal de dag mij brengen/wie zal ik
vandaag ontmoeten"?
Uw Dorpsraadleden hebben niet alleen vakantie gevierd. Johan heeft nog doorgewerkt aan goed stuk over onze busproblematiek zoals u elders leest en dat is doorgestuurd naar de gemeente en Stadsbus.
Servé heeft gezorgd voor een passend gebaar aan de trouwe bezorgers van dit blad
die na jarenlange hulp het bezorgen over
gaan laten aan Rik en Ivo Schols. Johan
heeft naast het nooit te stoppen secretariaatswerk een jaarverslag en een activiteitenboekje geschreven en ondergetekende heeft met Peter Schols bij de
brandweer het rampenplanboekje voor
hoogwater weer eens doorgelopen.
Kortom, we zijn er weer klaar voor om met
veel plezier de zaken die ons raken met elkaar op te pakken.
Trudy Teunissen

30-km zones
In de vorige editie van de Dorpsberichten
hebben we aangegeven dat in het activiteitenplan van de gemeente vermeld staat dat
in het najaar 2000 Itteren als 30-km wijk zal
worden ingericht. Het invoeren van 30-km
maatregelen is overigens niet uniek voor
Itteren. In principe worden in Maastricht namelijk alle woonwijken als 30-km zone inge-

richt. Voor zover bekend blijft de doorgaande route Op de Bos-GeneindePasestraat ongewijzigd. Voorlopig heeft de
invoering van 30-km maatregelen geen
grote gevolgen voor Itteren. In de betreffende woonstraten kan toch al niet veel
harder gereden worden dan 30 km. Bovendien bestaan de maatregelen in principe alleen uit het plaatsen van borden; er
worden dus geen drempels aangelegd.
Volgend jaar verandert er echter wel wat.
Vanaf 1 mei 2001 moet namelijk op alle
gelijkwaardige kruisingen voorrang verleend worden aan alle bestuurders die van
rechts komen. Dit is een belangrijke wijziging ten aanzien van de huidige situatie.
De bestaande uitzondering voor onder andere fietsers en bromfietsers wordt opgeheven. Hiermee worden de Nederlandse
voorrangsregels gelijk gesteld aan de verkeersregels in de rest van Europa. In principe zullen fietsers en bromfietsers binnen
de 30-km zone gelijk behandeld worden
als het overige verkeer. Dit wordt dus
even goed opletten! Zoals gezegd blijft de
doorgaande route ongewijzigd. Op dit moment is dit een voorrangsweg zodat de regel voorrang van rechts voor alle bestuurders hier niet van toepassing is. Begin
2001 komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne om weggebruikers nader
te informeren. Meer informatie over de invoering van Itteren als 30-km zone verschijnt binnenkort in de Maaspost.

In dit nummer o.a.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Voorwoord, inleiding;
30-km zones;
Grensmaas;
Ontwerpbestemmingsplan;
Informatieboekje Itterse verenigingen en middenstand;
Stadsbus;
Zonnebloem Itteren/Borgharen;
Najaarsprogramma Damesver.;
Blaaskapellenfestival;
Rommelmarkt;
Dankbetuiging;
Verhuizing Peuterspeelzaal;
Opening steunpunt Bibliotheek;
Info 3VO
Activiteitenkalender;
Landelijke collectes;
Servicepagina.

Berichten

Pagina 2

Grensmaas
Over de vorderingen van de werkzaamheden aan de Grensmaas valt helaas niet veel te
melden. Duidelijk is inmiddels wel, gelet op de verschillende berichten van de afgelopen
weken in de dagbladen, dat de aanvang van de werkzaamheden flinke vertragingen zal oplopen. We hoeven er niet op te rekenen dat de komende twee jaar met concrete werkzaamheden begonnen zal worden.
Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets gedaan wordt. In de jaren 1998/1999 voerde het
archeologisch adviesbureau RAAP namelijk onderzoek uit in o.a. Itteren in het kader van de
grensmaasplannen. Tijdens dit onderzoek in de oude rivierkleigronden zijn vuurstenen
werktuigen, een glazen armband uit de ijzertijd en aardewerk en bouwfragmenten uit de Romeinse tijd gevonden. Deze vondsten getuigen van een langdurige bewoning in de omgeving van het huidige Itteren. Niet ver van de monding van de Geul zijn scherven van urnen
en crematieresten gevonden. Ook is aardewerk uit de Middeleeuwen gevonden. In Itteren
ligt veel middeleeuws aardewerk op de akkers. Volgens RAAP dienden de oevers van de
Maas al sinds de Middeleeuwen als landbouwgrond. RAAP merkt nog op dat Itteren een van
de plaatsen in deze regio is met een middeleeuwse bewoningskern.
'Itteren was
namelijk een
heerlijkheid in het
land van
Valkenburg. Heren
van Itteren zijn
bekend sinds 1345'

De opmerking van RAAP is helemaal correct. Itteren was namelijk een heerlijkheid in het
land van Valkenburg. Heren van Itteren zijn bekend sinds 1345. In dat jaar wordt Hendrik
van Itteren genoemd als heer. Na zijn dood wordt de erfenis betwist door de families LoonHeinsberg (van de kant van de vrouw van Hendrik) en Stein (bezitters van naburige heerlijkheden). Hoe deze strijd is afgelopen is niet bekend, aangezien de eerstvolgende heer
pas bekend is uit 1478. In dat jaar wordt Jacob van Morialmes genoemd als heer. Later is
de heerlijkheid in bezit van een aantal andere families.
Itteren bezat ook een schepenbank die in 1478 in ieder geval nog geen zegel bezat. De
oudste afdrukken van een schependomszegel van Itteren dateren uit 1524 en 1527. Dit zegel vertoont de kerkpatroon te paard. Op het zegel staat geen wapen. (bron: Nederlandse
overheidswapens te vinden op internet onder http://www.bng.nl/ngw).

Ontwerpbestemmingsplan kern Itteren
Vanaf 17 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan Kern Itteren 4 weken ter inzage bij de
Stadsbalie SOG, Stadskantoor 1, Stadhuisstraat 5. Dit bestemmingsplan heeft betrekking
op de kern van Itteren en directe omgeving, begrensd door de binnenzijde van de kades.
Als u wilt reageren op het plan dient uw schriftelijke reactie uiterlijk 13 september 2000 binnen te zijn bij de gemeenteraad van Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ MAASTRICHT. Een
mondelinge toelichting op de schriftelijke reactie is mogelijk in de raadscommissievergadering Stadsontwikkeling en Onderwijs op dinsdag 26 september om 20.00 uur in het Stadhuis.

Uitgave van Informatieboekje voor Itteren
De Dorpsraad werkt momenteel aan de productie en uitgave van een informatieboekje t.b.v.
de inwoners van Itteren, waarin alle relevante en van belang zijnde namen, adressen, telefoonnummers en gegevens van in Itteren aktieve dan wel gevestigde verenigingen, instellingen bedrijven enz. opgenomen worden.
Uiteraard heeft de Dorpsraad zelf al reeds een aantal gegevens verzameld.
Maar om zo volledig mogelijk te zijn nodigen wij u uit, dat mocht u, met uw vereniging, instelling of bedrijfsaktiviteit in dit informatieboekje vermeld willen worden, uw gegevens
uiterlijk 30 september a.s. te sturen aan de Dorpsraad Itteren:
per brief
naar het secretariaat Stellalunet 8 D, 6221 JG Maastricht
per fax
naar faxnummer 043-3258477
per e-mail naar het adres: dorpsraad-itteren@planet.nl
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Stadsbus
Begin mei 2000 heeft de gemeenteraad de dienstregeling 2000/2001 van Stadsbus ongewijzigd vastgesteld. Omdat in 2001 de nieuwe vervoersas wordt opengesteld (er wordt niet
meer via de Grote Gracht maar via de Statensingel naar Maastricht-West gereden) is
Stadsbus inmiddels bezig met de dienstregeling 2001/2002. In een overleg met de wethouder en enkele ambtenaren is van de zijde van Itteren nogmaals gepleit voor zo mogelijk
een vaste bus in de avonduren en het weekend. Daarnaast is gepleit voor enkele aanpassingen van de dienstregeling zoals het bieden van enkele extra ritten in de ochtend- en
middagspits. Vermeldenswaard is dat we tijdens het overleg de volle medewerking van onze buren in Borgharen hebben mogen ervaren, waarvoor dank!
Inmiddels hebben we van de gemeente cijfers gekregen van het gebruik van de belbus. Uit
deze cijfers blijkt dat het gemiddeld gebruik per rit 1,9 persoon is. Richting gemeente hebben we aangegeven dat uit de ontvangen cijfers blijkt dat de belbus in een concrete behoefte voorziet. Anderzijds hebben we ook aangegeven dat we zo reëel moeten zijn dat dit
gebruik de inzet van een vaste bus niet rechtvaardigt en dat wat de Dorpsraad betreft de
belbus een goed alternatief is voor een permanente vaste bus. Tegelijkertijd hebben we
van de gelegenheid gebruik gemaakt enkele oude wensen uit de kast te halen. We hebben
richting gemeente de volgende wensen kenbaar gemaakt.
Wensen Itteren t.a.v. openbaar vervoervoorziening
1. Ritten afstemmen op behoefte. Dat wil zeggen op werkdagen in de ochtend- en avondspits extra ritten. Dat hieraan behoefte bestaat blijkt wel uit de extra rit die op verzoek
van de Dorpsraad is ingelegd om 07.55 uur. Wens is om tussen 07.30 en 09.00 uur extra bussen te laten rijden; dit geldt ook voor de middaguren tussen 15.00 uur en 18.00
uur. Het aantal bussen tussen 06.00 en 07.30 uur is veel te hoog, kan gerust minder.
Op zaterdagen eerder beginnen met grote bus; 10.00 uur is absoluut te laat !
2. Zorg voor goede aansluitingen op busstation op bussen richting Randwijck/AZM. Dit
laat in de huidige situatie te wensen over.

'In een overleg
met de
wethouder en
enkele
ambtenaren is
van de zijde van
Itteren nogmaals
gepleit voor zo
mogelijk een
vaste bus in de
avonduren en het
weekend'

3. Laat bussen voortaan weer via de St. Antoniuslaan rijden (in twee richtingen) i.p.v. omslachtige route via oprit Wilhelminabrug.
4. Extra bussen op speciale dagen worden in principe zeer op prijs gesteld. Het zou het
gebruik ten goede komen als hiervan tijdig bericht richting inwoners van Itteren wordt
gedaan. Mededeling extra ritten op Hemelvaart bijvoorbeeld stond vermeld in de
Maaspost die woensdag voorafgaand aan Hemelvaart werd bezorgd. Waarom geen
aparte mededeling op eerder tijdstip?
Het zal echter een moeilijke opgave worden om een goed resultaat te bereiken. Gemeente
geeft namelijk duidelijk aan dat men best bereid is iets voor Itteren te doen mits daar tegenover staat dat de bus ook gebruikt wordt. Men heeft er geen behoefte aan om lege bussen te laten rondrijden zeker niet gezien de kosten die hiermee gepaard gaan.
Extra nachtbus
Met ingang van 26 augustus heeft Stadsbus de nachtbus naar Borgharen/Itteren/Meerssen
uitgebreid met een extra dienst, Maastricht Markt v. 03.05 uur. Voor deze nachtbus en de
reeds bestaande nachtbussen (v. Markt 0.45 uur en 01.45 uur) moet een toeslag betaald
worden van f 2,- door bezitters van een strippenkaart en abonnementhouders. Losse kaartjes zijn ook verkrijgbaar voor f 4,-. De extra dienst wordt ingezet bij wijze van experiment.
Indien na een jaar blijkt dat niet voldoende gebruik wordt gemaakt van de extra dienst komt
deze weer te vervallen.

Dus: Glaasje op, laat je rijden!

Berichten

Pagina 4

ZONNEBLOEM BORGHAREN/ITTEREN
Geachte dames en heren senioren van Borgharen en Itteren.
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende activiteiten:
Op dinsdag 12 september wordt weer de jaarlijkse boottocht gehouden. De kosten hiervan
bedragen f 40,00 inclusief de warme maaltijd.
Opgeven hiervoor:
Borgharen, Mevr. Nelly Gubbels tel. 3521038
Itteren,
Mevr. Bep Winkens tel. 3641676
Op zondag 10 september wordt de jaarlijkse ziekendag gevierd.
Hiervoor zal in beide kerkdorpen op zaterdag 9 en zondag 10 september een deurcollecte
gehouden worden aan beide kerken. De opbrengst is bestemd voor de Zonnebloem van
Borgharen en Itteren.
Op zondag 8 oktober wordt weer een gezellige middag georganiseerd in de Haarderhof te
Borgharen. Deze middag begint om 14.00 uur. Voor u zullen optreden de Flippers uit Itteren en Pierre Knoops. De entree is gratis.
Wij hopen u op deze activiteiten te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Dames van de Zonnebloem Borgharen en Itteren.

Najaarsprogramma Damesvereniging Itteren
Woensdag 13 september
'Momenteel heeft
de Damesvereniging 37
leden. De
contributie
bedraagt fl. 40,per jaar.
Introducés zijn
alle avonden,
met uitzondering
van de
kerstavond, van
harte welkom.'

Op deze avond komt de heer Ruud Verhoeven, bekend van de column Françoise in de
Maaspost, een avond verzorgen over allerlei actuele zaken. Hij staat bekend als zeer humoristisch
Woensdag 18 oktober
Dit zal een kien- of knutselavond worden
Woensdag 22 november
Voorlichtingsavond door bureau groepsvoorlichting Eindhoven. Men heeft beloofd andere
artikelen te zullen demonstreren Afwachten!
Maandag 18 december
Kerstavond. We zullen weer ons best doen er een gezellige avond van te maken.
Momenteel hebben we 37 leden. De contributie bedraagt fl. 40,- per jaar. Introducés zijn alle
avonden, met uitzondering van de kerstavond, van harte welkom.
Groetjes en tot ziens namens het bestuur.
Irma Chavagne
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Blaaskapellenfestival:
Op zondag 1 oktober a.s. houdt Blaaskapel "De FLIPPERS" in samenwerking met Fanfare St. Martinus het jaarlijks blaaskapellenfestival in
het St. Martinus Hoes.
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een vijftal goede kapellen naar
Itteren te halen en wel:
1.
2.
3.
4.
5.

Briggelhaner Muzikanten
Berggalm Muzikanten
Hiertaler Bub'n
Dirgelländer Muzikanten
Blaaskapel Station

Meeswijk (België)
Klimmen
Heer
Stein
Maastricht

Onze eigen "FLIPPERS" zullen als eerste het festival openen.
Wilt u eens gezellig Früh- en Spätschoppen kom dan op 1 oktober naar het St. Martinus Hoes. Dat de
"FLIPPERS" niet stil zitten blijkt uit onderstaand programma.
Zondag 27 augustus Klimmen
Zondag 24 september Heer
Zondag 1 oktober Itteren
Zondag 8 oktober Zonnebloem Borgharen
Zondag 29 oktober Bosscherveld
Beleefd uitnodigend
Blaaskapel de "FLIPPERS"
Fanfare St. Martinus

Rommelmarkt
Zondag 26 november organiseert de Senioren- en Damesvereniging weer de jaarlijkse rommelmarkt.
Indien u nog bruikbare oude spulletjes heeft gooi deze dan niet weg. Zaterdag 25 november zullen de spullen bij
u thuis worden opgehaald.
Heeft u plaatsgebrek maar wilt u toch iets doen voor de verenigingen neem dan contact op met Sander Smeets
of Irma Chavagne.
In overleg kan dan bekeken worden of de spullen tijdelijk opgeslagen kunnen worden.

Bel Mevr. T. Teunissen
Contactpersoon Itteren
Pasestraat 44 tel: 364 59 93
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Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken die ons na de ziekte van Sjeng terzijde hebben gestaan met hulp, aandacht en
goede gaven. Vooral de hulp was in deze en ook nog in de toekomst broodnodig. Tevens willen wij onder uw
aandacht brengen dat wij het laatste jaar chrysanten verkopen. Onze dank dat wij door uw afname onze hobby
konden uitoefenen. Met spijt stoppen wij hiermee.
Bedankt, bedankt,
Sjeng en Irma Chavagne-Noldes

Verhuizing peuterspeelzaal
Met ingang van het nieuwe schooljaar, zijn op maandag 14 augustus j.l. de kinderen van de Itterse peuterspeelzaal in optocht verhuisd van de bovenverdieping van het Dorpscentrum de Aw Sjaol naar een riant lokaal in de
basisschool aan de Sterkenbergweg.
Deze verhuizing heeft vele voordelen voor de kinderen en de ouders. De peuterklas was gevestigd op de bovenverdieping van de Aw Sjaol, waarbij de aanwezige trap in de Aw Sjaol voor de peuters en soms ook voor de ouders (of grootouders), letterlijk en figuurlijk, een te hoge drempel was.
In het kader van het nieuwe onderwijsbeleid van de gemeente Maastricht, waarbij gestreefd wordt naar de invoering van het z.g. Brede School-concept, heeft het bestuur en de schooldirectie besloten om van de basisschool
aan de Sterkenbergweg een z.g. "Brede school" te maken. Het onderbrengen van de peuterspeelzaal in het gebouw van de basisschool past geheel in het concept Brede school. Er is toen overleg gepleegd met de leiding
van de peuterspeelzaal. De geschikte ruimte was aanwezig, er is geen trap en er kan gebruik worden gemaakt
van de gymzaal en het steunpunt bibliotheek. Verder wordt op deze wijze ook de overgang naar de basisschool
vergemakkelijkt. De leiding van de peuterspeelzaal was enthousiast over deze verhuismogelijkheid.
Wel moesten in het nieuwe peuterlokaal een aantal voorgeschreven, bouwkundige voorzieningen getroffen worden, zodat de veiligheid van de peuters optimaal gewaarborgd kon worden. Uiteraard brengt zo'n verbouwing
kosten met zich mee. Om daar een bijdrage in leveren heeft de Dorpsraad Itteren aan de gemeente verzocht
een gedeelte van het voor Itteren beschikbare budget voor het z.g. "Kleine kernenbeleid" voor het jaar 1999 te
besteden aan het dekken van een deel van de aanpassingskosten van de peuterspeelzaal. De gemeente heeft
daarin toegestemd.
Naast de komst van het steunpunt van de bibliotheek is deze verhuizing van de peuterspeelzaal een tweede
positieve ontwikkeling in verbetering van de leefbaarheid van de Itterse gemeenschap.

Opening steunpunt bibliotheek
Zoals waarschijnlijk bekend werd eind vorig jaar door de Maastrichtse bibliotheek besloten de z.g. bibliotheekbus
op te heffen. Deze bibliotheekbus, door de Maastrichtse bibliotheek ingehuurd van de Provinciale Bibliotheekcentrale, stopte iedere week bij de basisschool in Itteren, waardoor kinderen van 2 tot 12 jaar op een gemakkelijke manier aan hun leesboeken konden komen.
Direct nadat dit besluit bekend werd, heeft de Dorpsraad zich tot het College van B. en W. gewend en aangegeven dat het opheffen van de bibliotheekbus als een nieuwe aanslag op de leefbaarheid van het dorp Itteren
beschouwd werd.
De reactie van de gemeente heeft even op zich laten wachten, maar de oplossing die nu is gevonden, is alleszins acceptabel en gaat zelfs verder dan alleen maar een nieuwe mogelijkheid om voor kinderen op een gemakkelijke manier aan leesboeken te komen.
In het kader van de moderniseringsplannen van de basisschool op de Sterkenberg, met als doel het "Brede
school-concept" in de basisschool aan de Sterkenberg door te voeren, is door de gemeente Maastricht besloten
in onze school een steunpunt van de bibliotheek in te richten. Dit steunpunt vervangt de bibliotheekbus en is
bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het is de bedoeling dat de aangeboden voorzieningen worden geïntegreerd in het onderwijs. Het steunpunt dient hier als informatiepunt, uitleencentrum en leercentrum. Door deze
faciliteiten kan het individualiserend onderwijs verder vorm en inhoud krijgen, waardoor de kwaliteiten van de
kinderen optimaal kunnen worden ontwikkeld.
De Dorpsraad is uiteraard verheugd dat e.e.a. een positieve wending heeft genomen, met als effect dat nu
sprake is van een verbetering van een bestaande faciliteit, in plaats van een verslechtering.
De wethouder van Stadsontwikkeling, Onderwijs en Media, mw. Depondt-Olivers zal, op dinsdag 10 oktober
a.s. om 15.00 uur in de school aan de Sterkenberg, dit bibliotheeksteunpunt officieel openen.
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Wat is er te doen de komende twee maanden?
Activiteitenkalender voor de maanden september en oktober
12 september
Boottocht De Zonnebloem
13 september
Damesvereniging: columnist Ruud verhoeven
01 oktober
Blaaskapellenfestival De Flippers in het St. Martinushoes
08 oktober
Gezellige middag in de Haarderhof (De Zonnebloem)
10 oktober
Opening steunpunt bibliotheek
18 oktober
Damesvereniging: kien- en knutselavond
Landelijke collectes in september en oktober
03-09 t/m 09-09
Ned. Kankerbestrijding / Kon. Wilhelminafonds
10-09 t/m 16-09
Prinses Beatrix Fonds
17-09 t/m 23-09
Nierstichting Nederland
24-09 t/m 30-09
Nat. Kollekte Verstandelijk Gehandicapten
01-10 t/m 07-10
Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren
08-10 t/m 14-10
Nederlandse Brandwonden Stichting

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 alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost: (043) 387 77 77
Weekenddiensten Tandartsen
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag, zondag 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

Let op:
nieuw redactieadres

Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raadpleeg tijdig uw eigen apotheek.

Dorpsraad
Itteren

Stadsbus
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!

Redactie:

Han Hamakers en Peter Dassen

-adres:

Keizerstraat 1
6223 GR Itteren
Tel: (043) 364 67 34 Fax: (043) 325 84 77

e-mail

dorpsraad-itteren@planet.nl

voorzitter
secretaris
penningmr
leden

Trudy Teunissen
Johan Smit
Ber Schoonbrood
Servé Grouwels
Richard Smeets
Han Hamakers
Maria Lhomme
Mieke van Lith

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

364 59 93
321 09 63
364 17 35
364 05 37
364 18 17
364 67 34
365 20 40
364 08 53
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