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Dankbetuiging 
 
De collecte "Geef voor Diabetes" die van 
29 oktober t/m 4 november in Itteren is 
gehouden, heeft fl. 445,05 opgebracht. 
Het Diabetes Fonds Nederland dankt alle 
gevers, collectanten en al diegenen die 
zich hebben ingezet om de collecte te 
doen slagen voor hun gift en welwillende 
medewerking. 
 
Uw collectenleider, 
R. Montanari 

Voorwoord 
 
Beste mensen, 
 
Als Dorpsraad kunnen we op een werkzaam 
en geslaagd jaar terugzien. Aan de rand-
voorwaarden ontbreekt het steeds minder, 
nu de invulling en daar moet u zelf aan wer-
ken. 
De meesten van u hebben kinderen en fa-
milie in het dorp wonen en daardoor is het 
contact zoeken met "vreemden" minder 
noodzakelijk. Toch zal het uw leven en dat 
van de ander verrijken wanneer u dat wel 
doet! 
Nog een paar jaar en we ontgroeien de 
"kiengeneratie". Daarom zou u nu aan hob-
bycontacten en ontspanning moeten den-
ken. Wat dacht u van een wandeltocht met 
als eindpunt soep in de Aw Sjaol? Of com-
puterles, handenarbeid, bloemschikken, 
schilderen, film, dansen, naaien, handwer-
ken. De ruimten zijn er. Het rechter lokaal 
boven is vrij voor kleinere bijeenkomsten. 
Hulp bij het opzetten van iets kan geregeld 
worden. 
De Dorpsraad is er voor het welbevinden 
van de inwoners en dat willen we ruimer ne-
men dan alleen technische zaken. 
Moge het u het komend jaar gegeven zijn u 
te laten inspireren en de handen in elkaar 
doen slaan. 
 
Zalig Kerstfeest 
Zalig Nieuwjaar 
 
Trudy Teunissen 

Dankbetuiging 
 
Dolgelukkig zijn wij met ons zoontje Julian.  
 
Daarom willen wij alle familie, vrienden, 
kennissen en alle inwoners van Itteren heel 
hartelijk danken voor de goede steun, be-
langstelling en alle mailtjes tijdens ons ver-
blijf in Colombia.  
 
Tevens iedereen hartelijk dank voor alle 
kaartjes en cadeau's die wij gekregen heb-
ben. 
 
Margo, John, Julian Roijen-Grouwels. 

Actueel nieuws: 
 
Takkenroute: 
 
Buurtbeheer heeft tijdens de takkenrou-
tes in november 1100 kilogram snoei-
afval opgehaald. 
 
Camping: 
 
Wethouder Depondt heeft in het overleg 
tussen gemeente en Dorpsraad aange-
geven dat de berichtgeving in de krant 
met betrekking tot het negatieve advies 
dat de provincie Limburg zou hebben ge-
geven ten aanzien van de camping in It-
teren niet juist is geweest. Zij heeft ge-
sprekken gevoerd met de provincie en 
met de landeigenaar. Van provinciezijde 
is aangegeven dat vestiging van een 
camping bespreekbaar is mits aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan in het 
kader van de provinciale plannen van 
Geuldalontwikkeling en behoud van het 
landschapskarakter. Daarnaast is Provin-
cie tegenstander van een camping met 
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"Er is een nieuw 
rampenboekje 
uitgebracht omdat 
een aantal zaken 
in de vorige versie, 
o.a. als gevolg van 
het aanleggen van 
de kades, 
achterhaald waren" 

vaste plaatsen. Tenslotte wil de provincie de noodzaak van een camping onderbouwd zien. 
 
Bestemmingsplan: 
 
In de gemeenteraadsvergadering van 19 december is het bestemmingsplan Itteren vastge-
steld. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn naar aanleiding van de gehouden 
inspraak enkele wijzigingen aangebracht. De voornaamste wijzigingen zijn: 
1. De wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van 5 woningen aan de Kanjelzone komt 

te vervallen. Dat wil zeggen dat daar niet gebouwd mag gaan worden. 
2. Voor de locatie Brigidastraat/Kapelaanstraat zijn bouwvergunningen aangevraagd voor 

1 + 4 respectievelijk 5 woningen. Omdat gebleken is dat op basis van de oude geldende 
regeling vergunning verleend moet worden voor 1 + 4 woningen, hetgeen inmiddels ook 
is gebeurd, moet voor deze woningen de bestemming gewijzigd worden in woondoelein-
den. 

3. Tenslotte is geconstateerd dat de verankering van de wens om in eerste instantie vooral 
ouderenhuisvesting te realiseren niet voldoende adequaat in de voorschriften was opge-
nomen. In het vastgestelde bestemmingsplan zal dit daarom nadrukkelijker beschreven 
worden. 

 
Rampenboekje: 
 
Iedereen heeft inmiddels een aangepaste versie van het rampenboekje ontvangen. Er is 
een nieuw rampenboekje uitgebracht omdat een aantal zaken in de vorige versie, o.a. als 
gevolg van het aanleggen van de kades, achterhaald waren. Het betreft dus met name een 
geactualiseerde versie van het oude boekje.  
 
Aan de totstandkoming van dit boekje hebben naast uiteraard vertegenwoordigers van de 
gemeente meegewerkt Trudy Teunissen als vertegenwoordigster van de Dorpsraad, Peter 
Schols oud voorzitter van de Dorpsraad en ervaringsdeskundige bij uitstek op het gebied 
van hoogwaterproblematiek en vertegenwoordigers van de buurtraad Borgharen.  

Boekenuitleen voor 55+-ers 
 
Zoals al tijdens de jaarvergadering is aangekondigd komt er een mogelijkheid voor 55+-ers 
om boeken te lenen in Itteren. De Dorpsraad heeft met vertegenwoordigers van de Stadsbi-
bliotheek overeenstemming bereikt over het plaatsen van een zogenaamde wisselcollectie 
van 250 titels. 
 
De basisschool is zo vriendelijk bij wijze van proef hun bibliotheek te willen delen met boe-
ken voor volwassenen en ook de vrijwilligers zijn u daar graag van dienst. De collectie gaat 
bestaan uit 150 titels in de gewone druk en 100 titels uit de Groot Letter collectie. Na drie 
jaar wordt e.e.a. geëvalueerd en wordt tevens een beslissing genomen over de definitieve 
locatie. Gedacht wordt aan het onderbrengen in het nog te realiseren zorgcentrum in Itteren. 
De collecte wordt 3 keer per jaar gewisseld zodat er in principe altijd keus genoeg is. 
 
De openingstijden zijn dinsdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en dondermorgen van 09.00 
tot 10.30 uur. Het lidmaatschap bedraagt slechts fl 10,- per jaar. 
 
De kosten bedragen fl 4,- per titel. Op jaarbasis is dat dus fl 1000,- . Itteren telt bijna 300 in-
woners ouder dan 55 jaar. Dat betekent dat indien een derde van de 55+-ers meedoet er 
quite wordt gespeeld. De Dorpsraad is er van overtuigd dat met deze voorziening in een 
grote behoefte wordt voorzien en heeft daarom voor het eerste jaar aan de financiële ver-
plichtingen voldaan. 
 
Zodra meer bekend is over de definitieve vorm en ingangsdatum wordt u nader ingelicht. 
We gaan er van uit dat dit begin januari 2001 zal zijn. 
 
Kontaktpersoon: Mieke van Lith 
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"De gemeente 
Maastricht heeft 
gekozen voor 
gedifferentieerde 
tarieven voor 
afvalverwijdering: 
vandaar Diftar" 

Verslag openbare vergadering van de Dorpsraad It-
teren op donderdag 16 november 2000 in het Ge-

meenschapshuis de Aw Sjaol in Itteren-Maastricht. 
 
Aanwezig: 65 personen inclusief de Dorpsraadleden Trudy Teunissen (voorzitter), Maria 
Lhomme, Mieke van Lith, Bèr Schoonbrood (penningmeester), Servé Grouwels, Han 
Hamakers, Richard Smeets, Johan Smit (secretaris). 
Van de gemeente Maastricht, afd. Stadsbeheer/Stadsreiniging: de heren Hoogma en 
Vissers. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Zij verzoekt de aanwezigen om tijdens 
de vergadering het roken te beperken. Zij geeft vervolgens direct het woord aan de heer 
Hoogma, die nadere uitleg komt geven over het per 1 januari 2001 in te voeren inzameling-
ssysteem van afvalstoffen (DIFTAR). 
 
2.  Het Diftar-systeem (Ophalen en verwerken van huisvuil) 
Dhr. Hoogma geeft een toelichting op het Diftar-systeem. 
Met de toenemende afvalstromen wordt een zware aanslag op de natuur gepleegd. Daar is 
iedereen het over eens. Daarnaast rijzen de kosten van afvalverwijdering en verwerking de 
pan uit.  
De oplossing ligt in de inperking van de afvalstromen en hergebruik van afval. En… wie 
vervuilt moet betalen.  
De gemeente Maastricht heeft gekozen voor gedifferentieerde tarieven voor afvalverwijder-
ing: vandaar Diftar. Wie meer vervuilt, betaalt meer. Het is een systeem van financieel be-
lonen en straffen. En met het oog op zoveel mogelijk hergebruik wordt afval gescheiden. 
Afvalscheiding (glas, papier, plastic, gft en restafval) kennen we in Maastricht al langer. 
Diftar voegt hier nog een en ander aan toe. Het systeem gaat in per 1 januari 2001.  
 
Diftar is een systeem waarin een aantal zaken aan elkaar gekoppeld wordt. Deze zaken 
zijn:  
• adressen of personen 
• hoeveelheden en soorten afval 
• methodes van en middelen voor verwijdering van afval  
• methodes van en middelen voor verwerking van afval 
• een geautomatiseerd weeg-, registratie en administratief systeem  
• tarieven  
• facturen  
• incasso.  
 
De uitgangspunten hierbij zijn: 
• afvalstromen beperken  
• afval scheiden bij de bron (burger)  
• bereikbare en toegankelijke voorzieningen bieden  
• hergebruik van afval bevorderen  
• de vervuiler betaalt  
• de tarieven beperken  
• een ordelijke registratie per adres c.q. burger  
• een inzichtelijke facturering realiseren.  
 
Afvalverwijdering is een proces dat in een aantal componenten kan worden opgedeeld.  
• Methodes en middelen van verwijderen bv. ophalen met de vuilnissauto, ophalen van 

oud papier , naar milieupark brengen, adresgebonden (GFT) afvalbakken, centrale on-
dergrondse afvalbakken, brengen naar straatvoorzieningen (de milieuperrons)  

• Methodes en middelen van identificeren en registreren bv. chips in de afvalbak en pasje 
bij milieupark 



Berichten Pagina 4 

"Om de winkel 
levensvatbaar te 
maken en te 
houden is het 
belangrijk dat de 
Itternaren hun 
levensmiddelen 
zo veel mogelijk 
in deze winkel 
gaan kopen" 

• Methodes om de afvalhoeveelheid te koppelen aan tarieven bv. op basis van aantal le-
digingen van de GFT-bak  

• Facturering en incasso methodiek  
 
Concreet betekent dit voor iedere inwoner per 1 januari 2001 : 
• Per (rode) afvalzak moet fl. 2,20 worden betaald; ophalen verder als gebruikelijk  
• De gemeentelijke afvalstoffen heffing omlaag gaat van fl. 562,- naar fl 313,- per jaar  
• Op het milieuperron op het Brook, gratis, gescheiden papier en karton, glas, blik, 

kunststof en drinkkarton aangevoerd kan worden  
• Bij het milieupark (voorlopig nog Willem Alexanderweg, wordt later verplaatst naar de 

huidige AVL-locatie Fregatweg/Klipperweg) moet worden betaald voor rest en grofvui-
lafval zoals puin en bouwhout e.d.  

• De GFT container thuis gratis geledigd wordt zoals gebruikelijk  
• De huisvuilwagen op zaterdag op het Brook komt te vervallen  
• De takkenroute twee maal per jaar blijft gehandhaafd  
 
Dit zijn ingrijpende veranderingen. Het is belangrijk om de gemeentelijke publikaties,  onder 
andere in de Maaspost over de gevolgen van de invoering van Diftar per 1 januari 2001, 
goed te volgen.  
Dhr. Hoogma deelt verder mee dat de gemeente van plan is om van Borgharen en Itteren 
een proefgebied te maken voor een zogenaamd volumefrequentiesysteem, waarbij de in-
woners voor zowel GFT-afval als voor restafval via groene en grijze afvalcontainers per le-
diging worden aangeslagen. Voor het zover is zal uiteraard eerst overleg worden gepleegd 
met de Dorpsraad. 
Vraag: is het niet mogelijk om, als de zaterdagse containerwagen op het Brook vervalt, 
Buurtbeheer Nazareth één maal per maand op zaterdag een wagen te laten plaatsen. In It-
teren is verhoudingswijs meer groen- en snoeiafval. Eventueel te financieren vanuit het 
kleine kernenbeleid. 
Dhr.Vissers zegt dat dit niet mogelijk is. Hij merkt op dat iedereen gratis een tweede GFT-
container van de gemeente kan krijgen of een compostvat. 
Han Hamakers stelt voor om in de Dorpsberichten nogmaals op die mogelijkheid te wijzen 
en dat  aanvragen daartoe bij de Dorpsraad ingediend kunnen worden. (zie elders in deze 
berichten!) 
Voorzitter bedankt de heren Hoogma en Vissers voor hun duidelijke uitleg en hoopt in goed 
overleg tot een oplossing te komen m.b.t. de plaatsing van de zaterdagse container op het 
Brook. 
 
3. De huidige situatie van een aantal bij de Dorpsraad in behandeling zijnde zaken  
Voorzitter wil op de eerste plaats dank brengen aan de gemeente Maastricht en met name 
Mw. te Boekhorst (coördinator kleine kernenbeleid) en dhr. Bonnemayer (stadsdeelleider), 
voor de goede samenwerking. Zij constateert met vreugde dat de jarenlange inspanningen 
van de Dorpsraad er toe geleid hebben dat binnenkort toch weer een winkelvoorziening in 
Itteren zal worden geopend. De gemeente Maastricht is niet doof gebleken voor onze ver-
zoeken en heeft e.e.a. financieel mogelijk gemaakt voor een proefperiode van 3 jaar. Om 
de winkel levensvatbaar te maken en te houden is het belangrijk dat de Itternaren hun 
levensmiddelen zo veel mogelijk in deze winkel gaan kopen. De winkeleigenaar zal veel 
aandacht besteden aan het versgedeelte, zoals groente en fruit en vlees en vleeswaren. 
Het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Itteren zit momenteel in de aannameprocedure. 
Het ligt in de bedoeling dat in de vergadering van  de gemeenteraad op 19 december a.s. 
dit bestemmingsplan definitief zal worden vastgesteld en aangenomen. 
Wat betreft de woningbouw in Itteren valt weinig concreets te melden. Gezien de rijksvoor-
schriften kan slechts sprake zijn van “inbreiding” en niet van uitbreiding van het dorp. De 
gemeente hoopt gronden te verwerven waarop gebouwd kan worden, waarbij de voorkeur 
uitgaat naar de bouw van seniorenwoningen.  
Vraag: waarom geen bouw van woningen voor jongeren? 
Voorzitter zegt dat men door de bouw van seniorenwoningen hoopt, dat door doorstroming 
naar nieuwe seniorenwoningen er bestaande woningen voor jongeren beschikbaar komen. 
Vraag: de ingang van de winkel had beter aan de tegenovergestelde kant kunnen zitten,  
i.v.m. het stallen van fietsen. 
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Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 

Voorzitter zegt dat de gemeente om technische redenen voor deze plaatsing heeft gekozen. 
Vraag: waarom is niet gekozen voor een winkellokatie op de Sterkenbergweg naast de school. 
Voorzitter zegt dat e.e.a. wel door de gemeente is overwogen, maar dat de daar beschikbare oppervlakte on-
voldoende was om op een verantwoorde manier een winkelvoorziening te plaatsen. 
 
Han Hamakers geeft toelichting op het openbaar vervoer en overige verkeersvoorzieningen in Itteren. 
 
De Dorpsraad heeft om extra ritten in de piekuren gevraagd,  goede overstapmogelijkheden naar het AZM, vaste 
bus op de zaterdagavond en indien mogelijk ook op werkdagen. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd. De 
huidige situatie in de avonduren blijft in ieder geval gehandhaafd tot 1 januari 2002. Dus ’s-avonds uitsluitend de 
z.g. belbus en geen vaste lijnverbinding. Inmiddels heeft de gemeente te kennen gegeven dat met ingang van 
de nieuwe dienstregeling begin juni 2001 op de zaterdagmorgen de eerste vaste bus om 09.00 uur zal gaan  
rijden. Dat is een uur eerder dan momenteel het geval is. Om de verkeersveiligheid in de weekends te verhogen, 
rijden bij wijze van proef (1 jaar) in Maastricht extra nachtbussen die om 03.05 uur vanaf de Markt vertrekken. 
Voor deze bussen moet een toeslag betaald worden. Er rijdt ook een bus naar Itteren. 
Wat betreft de verkeersveiligheid in het dorp heeft het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) 
laten weten dat er in Itteren weinig ongelukken gebeuren. Er was slechts sprake van materiële schade. Het dorp 
wordt begin 2001 grotendeels ingericht als 30 km zone (uitzondering de doorgaande weg Op de Bos-Geneinde-
Ruyterstraat-Pasestraat). Dat betekent vanaf medio 2001 goed opletten want binnen 30 km zones krijgt alle 
verkeer van rechts voorrang, dus ook fietsers en bromfietsers!  
 
De paaltjes bij de wegversmallingen hebben weinig effect omdat het verkeersaanbod te klein is. De zogenaamde 
etmaalintensiteit (het aantal voertuigen dat in een etmaal een telpunt passert) is hier bijzonder laag. Op het tel-
punt Pasestraat worden, in twee richtingen, slechts ca 1000 voertuigen geteld. Men blijft, al sturend tussen de 
paaltjes door, hard rijden omdat er in de meeste gevallen toch geen tegenverkeer is. De paaltjes zijn bij avond 
zeer slecht zichtbaar (smerig), hetgeen vaak leidt tot gevaarlijke situaties. Eigenlijk kunnen ze beter weggehaald 
worden, ook al om kosten van het steeds vernieuwen van beschadigde paaltjes te voorkomen. 
 
Renovatie van het fietspad langs Ankersmit naar de sluis staat voor 2001 op het programma. 
 
Om extra capaciteit te krijgen voor de opvang van rioolwater, is de aanleg van het bergbezinkbassin aan de 
Meebruggenweg inmiddels bijna afgerond. Er is overleg met de gemeente over een correcte aanleg en afwerk-
ing van de weg en het groen rond het bassin. Er zal een tweede bergbezinkbassin worden aangelegd in de Hol-
straat. Dit zal medio 2001 gaan gebeuren 
 
Richard Smeets geeft toelichting op de stand van zaken rond de Grensmaas en het groot onderhoud van de 
weg Borgharen-Itteren. 
 
In feite gebeurt er ten aanzien van de Grensmaas op dit moment niets en zijn alle plannen in de ijskast gezet tot 
duidelijk is of er inderdaad geld is om die plannen uit te voeren. 
 
Richard meldt verder dat de weg tussen Borgharen en Itteren eind 2000 – begin 2001 zal worden gerenoveerd. 
Deze renovatie heeft tot gevolg een grotere opstuwing van het water (1 cm.) bij hoog water. Die opstuwing zal op 
last van Rijkswaterstaat  gecompenseerd moeten worden door het niveau  van de weg op enkele plaatsen te ver-
lagen. De aanleg van de weg zal wel enige problemen op gaan leveren voor het verkeer tussen Borgharen –
Itteren. Gemeente heeft aangegeven dat weg gedurende enkele weken volledig zal worden afgesloten. Dit zal 
gaan gebeuren na de carnaval. Er zal naar oplossingen gezocht worden, bijvoorbeeld voor bezoek aan dokter 
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Smulders in Borgharen. Met gemeente zal ook gesproken moeten worden over een oplossing voor de bus. 
 
Maria Lhomme geeft toelichting op groenvoorzieningen in Itteren. 
 
In samenwerking met de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen) zijn op een  
4-tal percelen hoogstamfruitbomen geplant. In totaal 45 stuks Op de Meer, Holstraat. In het voorjaar 2001 zullen 
nog 13 hoogstamfruitbomen worden geplant op het perceel Kerkveldweg. Verder is nog zo’n 105 mtr. meidoorn-
haag geplaatst. Bij de firma Bours zal eveneens een meidoornhaag worden geplant. 
Er werden 5 nestkasten voor steenuilen opgehangen, waarvan er momenteel twee kasten “bewoond” zijn. John 
Haagmans uit Itteren gaat het broedeffect bijhouden. 
Door de gemeente zijn dit jaar op het Brook essen aangeplant. Als het bergbezinkbassin klaar is zullen ook daar 
essen geplant worden. Bovendien zal dan, op verzoek van de Dorpsraad, gras met een bloemenmengsel 
ingezaaid worden. 
Op het Vrijthof blijkt de grond slecht te zijn waardoor de bomen hoog wortelen. Het is daarom moeilijk om daar 
“iets groens” van te maken. Volgend jaar wordt dat bekeken. 
De populieren op de Bos zijn zo langzamerhand aan vervanging toe (gevaar afwaaien van takken of omvallen 
van bomen). De Dorpsraad zal t.z.t. overleggen met de gemeente over het vervangen door hardhoutbomen.  
Met de gemeente wil de Dorpsraad overleggen over het opnieuw aanleggen van een bomenlaan langs de weg 
bij Meerssenhoven. 
Er  was sprake van de aanleg van een z.g. paddenpoel. De gemeente wil dit overlaten aan het particulier ini-
tiatief via het IKL. 
Het Waterschap Roer en Overmaas heeft toegezegd dat in Itteren weer een peilstok geplaatst zal worden om bij 
hoogwater de waterstand af te kunnen lezen. 
 
Marie Lhomme deelt mee dat vorig jaar kinderen van de basisschool hebben meegeholpen met het planten van 
de millenniumboom. De boom leeft nog steeds. 
Wat betreft de jongeren probeert de Dorpsraad hen bij bepaalde zaken te betrekken. De schuilhut op het Brook 
hebben ze 2 maal zelf geverfd. Het dak van de schuilhut lekt. Ook dat willen ze zelf repareren. De gemeente wil 
dat liever zelf doen.  
De bestrating rond, en een paadje naar de schuilhut zullen wel met geld van de gemeente en onder supervisie 
van Jef Penders door de jongeren worden aangelegd.  
Jongeren hebben recentelijk geholpen bij het Martinusvuur. Vorig jaar hebben een aantal jongeren de stenen 
trap aan de Maas schoongemaakt. Dit jaar is dit door enthousiaste buurtbewoners zelf gedaan.  
Maria wijst er op dat er op dit moment een goed contact is tussen de jongeren en de Dorpsraad. Zij vind het dan 
ook jammer dat er vaak zo negatief over jongeren gesproken wordt. Met name in de pers heeft het begrip hang-
plek en hangjongeren een negatief imago.  
 
Johan Smit heeft namens de Dorpsraad zitting in een stuurgroep die de basisschool op de Sterkenberg wil om-
vormen tot een z.g. brede school. 
 
Essentie van een brede school is, naast een andere vorm van onderwijs, een intensieve band met de gemeen-
schap Itteren scheppen. Inmiddels gerealiseerde zaken zijn daarbij het opnemen van de peuterspeelzaal in de 
basisschool en de vestiging van een bibliotheeksteunpunt. Verder wordt daarbij gedacht aan de mogelijkheid van 
voor- en naschoolse opvang en een daadwerkelijke interactie tussen de school en de Itterse verenigingen. Met 
name op dat terrein zullen in 2001 initiatieven worden ontwikkeld, waarvoor bij voorbaat de medewerking van die 
verenigingen wordt gevraagd.  
De Dorpsraad is doende om het bibliotheeksteunpunt in de basisschool, dat nu alleen voor kinderen op de basis-
school in gebruik is, uit te breiden met een boekencollectie voor 55-plussers. Schooldirectie en bibliotheekvrijwil-
ligers hebben al positief gereageerd op het voorstel van de Dorpsraad. Ook van de kant van de Openbare Biblio-
theek en de gemeente Maastricht is bericht gekomen dat men dit initiatief wil steunen. In Januari 2001 zal e.e.a. 
geëffectueerd worden. (zie verder in deze Dorpsbericten). 
 
Bèr Schoonbrood geeft uitleg over de financiële stand van zaken van de Dorpsraad.  
 
Dank zij de bijdragen van ongeveer de helft van de inwoners van Itteren, de gemeentelijke subsidie en een 2-tal 
sponsors is er sprake van een redelijk evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.  
 
4. Rondvraag 
Voorzitter vraagt aandacht voor vacatures in de Dorpsraad en in het bestuur van de Stichting Aw Sjaol. Zij zou 
graag zien dat er personele versterking komt zodat de taken goed verdeeld kunnen worden. 
Vraag: waarom geen parkeerverbod op de Veldweg langs het Martinushuis? 
Voorzitter zegt dat daar wel om gevraagd is bij de gemeente, maar die heeft het verzoek afgewezen. Men is 
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van mening dat er een beroep moet worden gedaan op het sociaal gedrag van mensen indien zij weten dat door 
aldaar te parkeren, de boeren problemen hebben om te passeren met hun landbouwmachines. 
Vraag: na een regenbui  staan er plassen op de fietspaden. 
Voorzitter zal dit aankaarten bij de gemeente. 
Vraag: gememoreerd wordt dat enkele jaren geleden al vanuit de voetbalclub het aanbod is gedaan om samen 
met de basisschool iets te doen op sportgebied. Dat is toen niet gelukt. Het is opmerkelijk dat dit nu in het kader 
van de brede school weer opgepakt wordt. Math Ruyters zegt medewerking toe van S.V. Itteren. Hij adviseert  
hierover een vergadering te beleggen met de verenigingen in Itteren. 
Dhr. Horssels verwijst naar de goede samenwerking tussen hem, als gemeenteraadslid en de Dorpsraad. Hij zal 
zich in blijven zetten voor het welzijn van het dorp Itteren. 
 
4. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering. 

Speelvoorziening 
 
De voorzitter van de Dorpsraad heeft onlangs een gesprek gehad met een delegatie van moeders van basis-
schoolkinderen. Gespreksthema was de speelvoorzieningen voor de kinderen. Deze vraag is momenteel actueel 
omdat de gemeente voornemens is de locatie "De Koobos" volgend jaar  te gaan opknappen. De delegatie moe-
ders zag liever dat het geld voor de opknapbeurt elders wordt besteed. Met bijgaande oproep van de betreffende 
moeders wordt de mening van u gevraagd. 
 
U kunt u reactie kwijt bij Trudy Teunissen, Pasestraat 44, telefoon 364 59 93 
 
Hierbij zij nog opgemerkt dat de Dorpsraad van mening is dat de voorziening "De Koobos" in ieder geval ge-
handhaafd moet blijven. Daarnaast heeft de Dorpsraad een derde alternatief, namelijk: de skatevoorzieningen 
laten verwijderen en daarvoor in de plaats de speelvoorziening van bij de Aw Sjaol plaatsen. 
 
Graag uw reactie! 

AAN DE INWONERS VAN  ITTEREN 
 

Via deze weg willen wij (een aantal betrokken ouders)  samen met de Dorpsraad uw mening peilen over de beste 
locatie van de speelaccommodatie voor onze basisschoolkinderen in het dorp. 
 
Op dit moment zijn er een drietal plaatsen in Itteren waar speelattributen staan: 
 
Bij de Aw Sjaol 
Op 't Brook 
De Koobos 
 
Medio 2001 is de gemeente Maastricht van plan het speeltuintje "De Koobos" een opknapbeurt te geven. Wij zijn 
uiteraard niet tegen een opknapbeurt, maar vragen ons af of "De Koobos" nog wel de juiste locatie is voor onze 
jonge kinderen. Wordt de Koobos nog wel gebruikt als speeltuintje???? Wij (betrokken ouders) zijn van mening 
dat de locatie "De Koobos" niet in trek is en zien liever dat het geld voor de opknapbeurt besteed wordt aan een 
nieuw groot speelelement (voor de leeftijd 4 t/m 10 jaar) Op  't Brook. Het grote voordeel van 't Brook is naar on-
ze mening de centrale ligging in het dorp en door zijn openheid maakt het een goede sociale controle mogelijk. 
Verder heeft 't Brook veel meer mogelijkheden om met kinderen groepsspelen te beoefenen op het grasveld en 
zelfs op het kermisterrein. 
 
Er is een eerste overleg geweest met de gemeente Maastricht en zij heeft ons het advies gegeven aan u (en 
vooral aan de ouders met schoolgaande kinderen) te vragen waar uw behoefte naar uitgaat. 
 
De vraag is dus de volgende: 
 
1. Moet het geld dat in 2001 beschikbaar is voor speelvoorzieningen voor Itteren besteed worden aan een 

speeltuintje dat maar sporadisch of bijna helemaal niet meer gebruikt wordt?  
2. Of vindt u ook dat het beter besteed kan worden aan een nieuw speel element op 't Brook? 
 
Wij hopen dat vele mensen van Itteren op deze vraag reageren en wij op deze manier de gemeente Maastricht 
een duidelijk advies kunnen geven. 
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Kint geer eur eige dörrep? 
 
Op de vorige aflevering van kint geer eur eige dörrep hebben we verschillende positieve reacties gekregen. 
Daarom hebben we ook voor deze editie gezocht naar een onderwerp dat betrekking heeft op Itteren. Deze keer 
hebben we gekozen voor de kerk en de zeer waardevolle kunstcollectie die aldaar te bewonderen valt. Want, 
wist u: 
 
• Dat de kerk van Itteren werd gebouwd in 1784 
• Dat de kerk is gebouwd door Mathias Soiron, de bekende Maastrichtse Stadsbouwmeester 
• Dat het schip van de kerk is gebouwd in opdracht van het O.L. Vrouwekapittel te Maastricht 
• Dat het koor is gebouwd in opdracht van de Staten van Holland 
• Dat de achter het koor gelegen sacristie is gebouwd in opdracht van de burgerlijke gemeente 
• Dat  de kerk in 1893 werd verlengd met een travee en een toren 
• Dat het schip tegelijkertijd iets werd verhoogd en overdekt met een imitatie-segmentgewelf van stuc ter ver-

vanging van de oude moerbalkzoldering 
• Dat koor en sacristie in 1926 plaats moesten maken voor een dwarspand (twee dwarsbeuken) en een nieuw 

priesterkoor 
• Dat de huidige kerk zeker niet de eerste kerk van Itteren is  
• Dat het parochieregister namelijk de namen van alle pastoors sinds 1698 vermeldt 
• Dat echter in 1560 reeds een pastoor Petrus Sauvage werkzaam was in Itteren 
• Dat in het stadsarchief van Maastricht de kerk van Itteren omstreeks 1670 te bewonderen valt naar een gra-

vure van Josuah de Grave  
• Dat de doopvont van hardsteen met geel koperen deksel dateert van 1836 
• Dat in de kerk zeer oude en kostbare beelden staan  
• Dat een van deze beelden gemaakt is door Jan van Steffeswert (Jan de Bieldesnijder) 
• Dat Jan van Steffeswert eind 15e, begin 16e eeuw woonde en werkte in Maastricht 
• Dat beelden van Jan van Steffeswert over de hele wereld te bewonderen zijn zoals in het Metropolitan Muse-

um te New York. 
 
 
In het Bonnefantenmuseum te Maastricht wordt tot 
en met 11 februari 2001 een tentoonstelling ge-
houden: "Jan van Steffeswert; op de drempel van 
een nieuwe tijd".  
 
Op deze tentoonstelling is ook een beeld uit de 
kerk van Itteren te bewonderen.  
 
Het betreft het beeld St. Anna te Drieën. 
 
In de archieven staat dit beeld als volgt omschre-
ven. Beeld, hoog 82,5 cm, breed 48 cm; eikenhout 
gepolychromeerd (veelkleurig beschilderd), hoofd 
van Maria slecht bijgesneden. 
 
Anna, gezeten, in rijke kledij, met sluier en kap; op 
haar schoot het staande Kind Jezus. Anna houdt 
op haar linkerhand een geopend boek waarin het 
Kind Jezus bladert; Maria staat links van hen en 
houdt met linkerhand een punt van haar kleed om-
hoog, rechterhand achter de rug van Anna; Maria 
heeft lange golvende haren en draagt een klein 
kroontje. 
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Opening Dorpswinkel 
 
7 december was het dan zo ver, de feestelijke opening van de Dorpswinkel. Iedere inwoner van Itteren was in 
principe uitgenodigd om deze feestelijke gelegenheid bij te wonen. Helaas is de uitnodiging niet bij iedereen in 
de bus gevallen. In verband hiermee volgt onderstaand de tekst die de voorzitter van de Dorpsraad bij gelegen-
heid van de opening heeft uitgesproken. Daaruit blijkt duidelijk wat een moeite het gekost heeft voor we zo ver 
waren en wie allemaal bij het "project" Dorpswinkel betrokken zijn geweest. Laten we de hoop uitspreken dat alle 
moeite niet voor niets is geweest en dat we over enkele jaren weer bij elkaar kunnen komen maar dan om een 
vaste winkelvoorziening te kunnen openen.  
 
Om dat te kunnen bereiken hebben we u nodig. De Dorpsraad heeft haar bijdrage geleverd. De definitieve vesti-
ging komt er als blijkt dat een dergelijke vestiging levensvatbaar is en dat is het geval als u als inwoner van Itte-
ren uw boodschappen (voor een groot gedeelte) doet in de Dorpswinkel. De Dorpsraad rekent op u! 
 
Wij wensen de heer en mevrouw Prevoo veel geluk en succes toe met hun winkel en uiteraard veel klandizie! 
 
Tekst voorzitter: 
 
Geachte aanwezigen, mevrouw Depondt, mijnheer en mevrouw Prevoo 
 
Wanneer ik een dorp zou moeten tekenen dan zou ik beginnen met een kerk, daarnaast natuurlijk een café, een 
school met een plein, huizen, boerderijen met groene weiden waarop koeien, schapen en paarden, een tractor, 
een watertje, we hebben het allemaal … en nu gelukkig ook weer een Dorpswinkel, want die mag niet ontbreken 
op het plaatje! 
 
Altijd zijn er een of meerdere winkels geweest in Itteren, het was normaal en als we iets te normaal gaan vinden 
verwaarlozen we het soms en dan raak je iets kwijt en dat voel je pas als het te laat is...! 
 
2,5 jaar zonder winkel, dat hebben we geweten en gevoeld. Ik hoop dat we er met z'n allen van geleerd hebben 
en zuinig en zorgzaam met deze winkel omgaan. Zorg en aandacht daar draait het om. De heer en mevrouw 
Prevoo zullen dat tot uiting brengen in hun zaak en hun aanbod in de openingstijden is enorm. Wij van onze kant 
zullen hen moeten steunen door goed te kopen! 
 
De Dorpsraad is de gemeente zeer erkentelijk voor hun steun en hulp bij de realisatie van deze zaak. In het ka-
der van het kleine kernenbeleid kon de wethouder van economische zaken, mijnheer Bovens, de wethouder 
stadsbeheer, mijnheer Aarts, de wethouder van stadsontwikkeling eerst mijnheer Kuipers en daarna mevrouw 
Depondt ons in dit bijzondere project steunen, daarin bijgestaan door een hele staf. Corrie Keulen nam met ons 
de eerste hobbels, overgenomen en afgemaakt door mevrouw Tilly te Boekhorst. Jammer Tilly dat je de wed-
denschap met ons raadslid Guus Horssels verloren hebt. Zij had ingezet op een opening in november maar 
Guus kreeg gelijk; het is december geworden. Dat kost je dus een vlaai Tilly! Guus bedankt voor de aandacht 
die je in de "wandelgangen" op ons dorp gericht houdt. 
 
Verder nog een woord van dank aan onze oud-dorpsraadsleden Peter Schols, Arthur Schols en Peter Dassen die 
meehielpen deze kar op de rails te zetten. 
 
Ook niet te vergeten de stafleden en ambtenaren van economische zaken Linda de Wildt, Simone van de Steen 
en Richard Jansen. De heer Eggie Lonis die de zaken coördineerde tussen de gemeente, de Dorpsraad, de fami-
lie Prevoo op een manier waarop eenieder toch geduld en vertrouwen bleef houden in de goede afloop. 
 
Ook Servé Grouwels mag niet onvernoemd blijven. Hij hield ons voortdurend bij de les. 
 
Rondom het gebouw kwam ook nog heel veel kijken. De heren Aussems en de Waar waren ware aanspreekpun-
ten. En dan Sjef Groeneveld, onze vliegende keep, steeds grappend en grollend aanwezig en behulpzaam. 
 
Hemeltje wat heb ik dit jaar veel mensen leren kennen maar nu is het dan zover. Vanaf morgenvroeg 10.00 uur 
zijn er weer verse broodjes, lekkere ham, een krantje! 
 
Ik wens ons allen veel succes en gezelligheid met ons dorpswinkeltje en ik hoop dat u zich snel hier thuis zult 
voelen. 
 
Mag ik dan nu mevrouw Depondt vragen de winkel officieel te openen. 
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Vrijwilligers gezocht 
 
 
De Stichting Jan Baptist is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag iets willen doen met 
en voor verstandelijke handicapten.  De Stichting Jan Baptist biedt in de regio Maastricht en Heuvel-
land diverse vormen van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Het Gespecialiseerd Jeugd 
en Volwassenen Werk (GJVW) draagt binnen het totale aanbod zorg voor diverse vormen van  
vrijetijdsbesteding. 
 
Het GJVW organiseert wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten van uiteenlopende aard.  Denk 
bijvoorbeeld aan knutselen, koken, cultuur, sporten, dansen, uitgaan en vakantie.  Al deze activiteiten 
worden uitgevoerd met de hulp en inzet van vrijwilligers. 
 
De werkzaamheden zijn niet zwaar en ervaring is niet vereist. Vooral het contact van mens tot mens en 
plezier hebben met elkaar is eigenlijk waar het allemaal om draait. Je hoeft dus geen topkok te zijn voor 
de kookles of een volleerd dansleraar voor de dansles. Iedereen die graag met mensen omgaat en een 
luisterend oor heeft voor onze deelnemers, is in wezen geschikt als vrijwilliger. 
Wat bieden wij de vrijwilliger?  Op de eerste plaats een leuke vrijetijdsbesteding.  Iedereen die denkt dit 
werk leuk te vinden krijgt de mogelijkheid om diverse activiteiten en deelnemers te leren kennen. Zo kan 
iedereen daadwerkelijk bekijken of dit werk hem of haar leuk lijkt en als vrijwilliger verder wil gaan. 
 
Op het moment zoeken we enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers voor met name de kookles op de 
woensdagavond. Heb je belangstelling voor deze of één van onze andere activiteiten en heb je wat vrije 
tijd over?   
 
Bel ons dan en vraag voor meer informatie. 
 
 
Gespecialiseerd Jeugd en Volwassenen Werk 
Rob Strijbos en Mariëlle Daamen 
043-3476133 
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Extra groencontainer 
 
Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad is van de zijde van de gemeente nogmaals benadrukt dat inwoners 
van Itteren recht hebben op een tweede container. Afgesproken is dat een tweede container centraal aange-
vraagd kan worden via de Dorpsraad. De containers zullen op een nader te bepalen datum thuis worden afgele-
verd. U wordt hierover tijdig geinformeerd. 
 
Degene die een tweede groencontainer wenst kan deze bestellen door het invullen van onderstaand antwoord-
strookjestrookje. Dit strookje voor 15 januari 2001 inleveren bij een van de leden van de Dorpsraad. 
 
Ondergetekende: 
 
Naam: 
 
 
Adres: 
 
 
Postcode: 
 
 
Telefoonnummer: 
 
Wenst in aanmerking te komen voor een 2e groencontainer. 

Kaart ontvangen van dhr. Meijs, 
Gemeente Maastricht met de tekst: 
 
"Geacht Bestuur,  
 
Proficiat met de opening van de 
winkel. Mooi dat het kleine kernen-
beleid en uw volhardendheid toch 
succes na 3 jaar begint te krijgen. 
Dat inspireert tot vervolgstappen.  
 
Groeten,  
 
Wim Meijs." 
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Dorpsraad 
Itteren 

Service-pagina 
 
Weekenddiensten Huisarts 
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:         Keizerstraat 1 
                    6223 GR  Itteren 
                    Tel: (043) 364 67 34 Fax: (043) 325 84 77 
 
e-mail           dorpsraad-itteren@planet.nl 
 
voorzitter      Trudy Teunissen    364 59 93  
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 februari 
2001 
 
Volgende uitgave: 28 februari 2001. 

Let op: 
nieuw redactieadres 

Activiteitenkalender voor de maanden januari en februari 
 
01-01-2001   Nieuwjaar 
25-02-2001   Carnaval 
26-02-2001   Carnaval, Itterse Optocht 
27-02-2001   Carnaval 
 
Landelijke collectes in november en december 
 
18-02   t/m 24-02  Leger des Heils 
25-02   t/m 03-03  Leger des Heils 

Wat is er te doen de komende twee maanden? 

 
De leden van de Dorps-
raad wensen u een zalig 

nieuwjaar  
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