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Beste mensen, 
 
We hebben de wind mee, kranten staan bol 
van artikelen over de problemen in dorpen 
en kleine kernen zoals, 
• strenger huisvestingsbeleid, wat in-

houd dat bij de verkoop van een wo-
ning eigen inwoners voorrang moe-
ten krijgen; 

• vrijgekomen agrarische bebouwing 
wordt voor de woningbouw bestemd 
zonder dat dit ten koste gaat van het 
aantal woningen dat de gemeente 
mag bouwen. 

Al deze zaken en onze hartewens, de win-
kel, blijven wij als Dorpsraad onder de aan-
dacht van de Gemeente brengen. 
 
Trudy Teunissen, voorzitter. 

Groenvoorzieningen in Itteren 
 
Tijdens de Dorpsraadvergadering van fe-
bruari is de heer Ludo Leesmans, stafmede-
werker Groenontwikkeling van de gemeente 
Maastricht een toelichting komen geven op 
de plannen die de gemeente heeft voor het 
Brook en het Vrijthof. Bij de gemeente is op 
dit moment namelijk fl 20.000,- beschikbaar 
voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
woonomgeving in het kader van het kleine 
kernen beleid. 
 
Het geld zal met name besteed worden aan 
het planten van (knot)essen op de Meebrug-
genweg. Ook aan de kant van de fanfare-
zaal wordt gedacht aan planten van bomen 
of struiken. Hierover is echter nog overleg 
met de betreffende grondeigenaren en het 
bestuur van de fanfare noodzakelijk. Op het 
Vrijthof wordt gedacht aan het planten van 
bomen eventueel in combinatie met het 
planten van een lage heg. Als alles meezit 
worden de plannen nog dit voorjaar gereali-
seerd. 
 
Daarnaast heeft de Dorpsraad mogen con-
stateren dat er ook weer enkele particuliere 
initiatieven zijn genomen door het aanplan-
ten van hoogstambomen. Goed voorbeeld 
doet goed volgen. Er zijn nog genoeg kale 
plaatsen in Itteren waar bomen geplant kun-
nen worden. Wie volgt?    
 

De Zonnebloem gaat leden wer-
ven in Maastricht. 
 
Op 3 april krijgen alle inwoners van Maas-
tricht een brief van de nationale ver-
eniging de Zonnebloem in de bus. 
Daarin kondigt deze vrijwilligersorganisatie 
een grote ledenwerfactie in Maastricht 
aan. Tussen 10 en 15 april worden alle in-
woners die nog geen lid zijn gebeld met de 
vraag of ze voor fl. 18,00 per jaar onder-
steunend lid willen worden. 
De Zonnebloem streeft er naar het welzijn 
van langdurig zieken, lichamelijk gehandi-
capten en hulpbehoevende ouderen on-
geacht hun levensbeschouwing, te bevor-
deren. 
Naast het thuisbezoek heeft de Zonne-
bloem een scala aan activiteiten voor 
zieken en gehandicapten, zoals de vakan-
tieweken, ontspanningsbijeenkomsten met 
optredens van bekende artiesten en de 
Sinterklaasactie "Zon in de schoorsteen". 
Ook de plaatselijke afdeling Borgharen/
Itteren organiseert regelmatig gezellige 
middagen en een bustocht waaraan 
iedereen (lid of geen lid van de Zonne-
bloem) kan deelnemen. Tevens wordt er 
huisbezoek gedaan. We willen inspelen op 
de persoonlijke behoeften van iedere 
zieke of gehandicapte. Sommigen hebben 
behoefte aan een diepgaand gesprek, ter-
wijl anderen al blij zijn met gewoon wat 
gezelschap. Maar er zijn meer mogelijkhe-
den. De vrijwilligster kan samen met de 
zieke naar een braderie, een museum of 
theater gaan. Of gezellig ergens koffie 
drinken is ook een mogelijkheid. 
Het ledengeld gaat voor een groot deel 
rechtstreeks naar het plaatselijke Zonne-
bloemwerk. Daarom hopen wij dat de le-
denwerfactie een groot succes wordt. 
 
Vrijwilligers Zonnebloem Borgharen/
Itteren. 
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’De Dorpsraad is 
vol lof voor de 
mensen die zich 
tijdens de 
Kerstdagen 
hebben ingezet 
voor de inwoners 
van Itteren'   

Hoogwater 
 
Bijna werden we op het eind van het millennium nog geconfronteerd met hoogwater. Gelukkig 
is het zo ver niet gekomen en hebben we kunnen constateren dat de kades hebben gedaan 
waarvoor ze zijn aangelegd, namelijk het keren van het wassende water. Toch is het iedere 
keer weer beangstigend te zien dat reeds na enkele dagen regen het peil van de Maas zo ont-
zettend snel stijgt. We zijn daarom pas echt gerust op het moment dat een aanvang wordt ge-
nomen met het verbreden en het uitdiepen van de Grensmaas. Helaas zit de besluitvorming 
hierover muurvast en zal een begin van de werkzaamheden met minstens een jaar worden 
uitgesteld. Voor een gewone leek is dit niet te begrijpen. Inmiddels maakt men zich immers al 
druk over het feit dat de hoogte van de kades niet voldoende zal zijn over een jaar of vijftig. 
Reden te meer om direct te beginnen. Niet voor Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat is men 
namelijk aan het denken waar men in Noord-Limburg opvangbekkens kan aanleggen. Ons de-
vies is begin nu maar eerst met de problemen van vandaag; de rest zien we later wel weer. 
Opvallend is het overigens dat de Nederlandse regering wel geld over heeft voor het stimule-
ren van initiatieven op Duits grondgebied. Hier heeft men zelfs geld voor gereserveerd. Be-
grijpt u het nog? 
 
De Dorpsraad is vol lof voor de mensen die zich tijdens de Kerstdagen hebben ingezet voor 
de inwoners van Itteren. De Dorpsraad heeft daarom, namens de inwoners van Itteren, deze 
mensen een bedankkaart gestuurd met de volgende tekst. "Nogmaals onze dank voor uw zorg 
en inzet op 2e Kerstdag 1999 en de dagen daarna! namens de bewoners van Itteren, de 
Dorpsraad Itteren." 
 
Natuurlijk is er ook weer iets misgegaan. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. De 
Dorpsraad heeft een aantal zaken op een rijtje gezet en doorgesluisd naar Peter Schols, onze 
hoogwatercoördinator. Peter zal deze zaken bij de evaluatie van het hoogwater aankaarten. 
 
• De door de gemeente in 1996 uitgebrachte folder is niet meer actueel. Hierdoor ontstaan 

gekke situaties zoals het brengen van zand terwijl dat helemaal niet meer nodig is.  
• De rondgang van de politieauto met geluidsinstallatie heeft meer kwaad dan goed ge-

daan. De Dorpsraad was te laat ingelicht zodat politieauto al weg was toen Peter Schols in 
Maastricht arriveerde. Voorgesteld zal worden een volgende keer, indien inzet van politie 
al noodzakelijk is, iemand van de Dorpsraad of Buurtraad mee te laten rijden in verband 
met de lokale kennis van de situatie. Bovendien politiewagen pas laten vertrekken nadat 
iedereen een schriftelijke mededeling van de gemeente heeft ontvangen. Zo wordt onno-
dig paniek voorkomen. 

• Omdat in de pers onjuiste waterstanden werden aangehaald is de gemeente gevraagd in 
de brief aan de inwoners de te verwachten waterstand aan te geven. Het noemen van een 
waterstand van 46 meter was natuurlijk niet verstandig en bovendien erg voorbarig. Ook 
dit zorgde voor de nodige onrust. 

• Als gevolg van het vorenstaande hebben inwoners van Itteren massaal hun auto naar vei-
liger oorden gebracht. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties op en in de nabijheid van 
de brug. Hierover moeten ook goede afspraken gemaakt worden bijvoorbeeld met bedrij-
ven in de Beatrixhaven die beschikken over een grote parkeerplaats. Positief is overigens 
te noemen het zeer tactische en correcte optreden va de politie. Het is natuurlijk nooit te 
voorkomen dat er ramptoeristen naar het dorp komen maar de inzet van de politie heeft 
toch heel wat kijklustigen op een afstand gehouden. 

• Er moet een beter communicatie komen met Stadsbus Maastricht. Dat de stadsbussen op 
een gegeven moment niet meer tussen Borgharen en Itteren kunnen rijden is alleszins be-
grijpelijk. Maar als men dit niet bekend maakt staan mensen nodeloos te wachten op een 
bus die maar niet wil komen. 

 
Ondanks deze kritiekpuntjes wil de Dorpsraad nogmaals benadrukken dat we vol lof zijn over 
de professionele wijze waarop eenieder te werk is gegaan. In plaats van kritiekpunten is het 
daarom wellicht beter te spreken van verbeterpunten. 
 
Voor de mensen die aangesloten zijn op het internet hebben we een tip gekregen om de wa-
terafvoeren in de gaten te houden. 
Het internetadres is: http://utopia.knoware.nl/users/alwinden/weerwater.htm 

http://utopia.knoware.nl/users/alwinden/weerwater.htm
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’Wilt u er wel aan 
denken dat bij 
brengen van 
afval naar de 
wagen op 
zaterdag het 
tonen van het 
afvalpasje 
verplicht is!’ 

Ophalen groenafval en grofvuil op zaterdagen. 
 
Zoals al eerder afgekondigd zou de gemeente zich beraden over het ophalen van het 
groenafval en het grofvuil op zaterdagen in Borgharen en Itteren. Alvorens hierover overleg 
te willen plegen heeft de Dorpsraad gevraagd naar het gebruik van de wagens.  
 
Uit deze gegevens blijkt dat met name in Itteren het gebruik zodanig is dat niet zonder meer 
besloten kan worden tot het opheffen van de voorziening. De gemeente kon zich hiermee 
verenigen. Wel is besloten omdat de geboden voorziening tamelijk duur is, de tijden enigs-
zins aan te passen. Met ingang van 11 maart 2000 staat de wagen van 09.00 uur tot 
09.45 uur in Borgharen en van 10.00 uur tot 11.30 uur in Itteren. De Dorpsraad vindt dit 
een alleszins redelijke oplossing en doet recht aan het gebruik van de wagens door de inwo-
ners van Itteren. Daarnaast kan met de geboden oplossing de inzet van een wagen be-
spaard worden zodat voor de gemeente de kosten gehalveerd worden. Met andere woorden 
voor beide partijen een goede oplossing. 
 
Let wel! Dit is een voorlopige oplossing. Met ingang van 1 januari 2001 wil de gemeente de 
gemeentelijke afvalzak introduceren. Door de introductie van deze zak, waarvoor betaald 
moet gaan worden, wil de gemeente het scheiden van afval bevorderen  waardoor denood-
zaak van een aparte voorziening in Itteren wellicht niet meer nodig is. Bovendien is de ge-
meente Maastricht samen met de gemeente Meerssen aan het onderzoeken of er plaats is 
voor een gezamenlijk milieustation in de Beatrixhaven (Limmel gaat namelijk dicht). Meest 
voor de hand liggende locatie op dit moment is het terrein van AVL. Of dit gevolgen heeft 
voor Itteren zullen we nog nader met de gemeente moeten bespreken. 
 
Wilt u er wel aan denken dat bij brengen van afval naar de wagen op zaterdag het tonen 
van het afvalpasje verplicht is! Indien u geen pasje kunt tonen wordt u onverbiddelijk terug-
gestuurd. Voor de afvalwagen gelden dus de zelfde rechten en plichten die u heeft als u 
naar een milieustation in Maastricht moet. Breng de chauffeur van de wagen daarom niet in 
verlegenheid. Deze man doet ook alleen maar zijn werk en ga niet met hem in discussie 
maar neem gewoon uw pasje mee! 
 
Op de volgende bladzijde vind u het nieuwe rooster voor rest– en groenafval zoals dat per 
11 maart a.s. wordt toegepast. 

Inleveren batterijen op Basisschool "Op de Sterken-
berg" 
 
De basisschool "Op de Sterkenberg" doet mee aan het project "Lege batterijen? lever ze 
in!" Dit is een afval– en energieproject voor basisschoolleerlingen. Het project bestaat uit 
lesmateriaal over afval en energie en uit batterijeninzameling op de school. 
 
Met de ingezamelde batterijen spaart de school – ge-
heel gratis – voor schoolartikelen die ze uit een catalo-
gus kiest. Door uw lege batterijen mee te geven aan 
kinderen van de basisschool of ze zelf even naar de 
school te brengen werkt u mee aan een beter milieu. 
 
U kunt natuurlijk familie en vrienden vragen of zij hun 
batterijen bij u willen inleveren! De school vaart er wel 
bij. Op de school worden de batterijen veilig en hygië-
nisch in dozen bewaard. Elke keer als er twee dozen of 
twee emmers vol zijn worden de batterijen afgehaald 
van school en weggebracht. De kinderen van de basis-
school hopen dat ze op uw medewerking en enthousi-
asme kunnen rekenen. 
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Verslag openbare vergadering Dorpsraad Itteren op Donder-
dag 25 november 1999 in Gemeenschapshuis de Aw Sjaol 
 
Aanwezig: 57 personen incl. de Dorpsraadleden Peter Schols, Servé Grouwels, Trudy Teunissen, Maria 
Lhomme, Bèr Schoonbrrod, Peter Dassen, Han Hamakers, Arthur Schols, Johan Smit. 
 
1. Opening 
De voorzitter, Peter Schols, opent om 20.05 uur de vergadering. Alvorens tot de gewone vergadering 
over te gaan, geeft hij het woord aan de heer Wil Simons, van de Regiopolitie Limburg Zuid, district 
Maastricht, basiseenheid Noord-Oost. 
 
2. De politie Maastricht en het dorp Itteren 
De heer Simons is inmiddels 21 jaar verbonden aan de politie Maastricht en o.a. werkzaam geweest op 
de recherche-afdeling. Hij is nu werkzaam op het bureau Parallelweg en van daaruit verantwoordelijk voor 
politiezaken in Itteren. 
De politie wil weer meer de wijken en buurten in, maar heeft flink te kampen met personeelsgebrek, zodat 
dit voornemen niet echt waar gemaakt kan worden. In Itteren is dat niet zo´n probleem. In de periode 1 juli 
1998 tot 31 oktober 1999 zijn er voor Itteren slechts 112 politie-registraties gemaakt. Die hadden betrek-
king op drugsgebruikers, milieu-overtredingen, jagen, inbraken, verkeerszaken. In tegenstelling tot een 
aantal andere wijken kan Itteren een “rustig” dorp genoemd worden. 
 
Voorzitter merkt op dat Itteren behoefte heeft aan geregelde controles op bijvoorbeeld het hondenpoep-
probleem, te hard rijden bij wegversmallingen, kortom meer preventief gerichte controles. Veel mensen 
houden zich aan de regels maar er zijn enkelen die steeds in de fout gaan.  
 
De heer Simons  antwoordt dat op meldingen vanuit het dorp altijd gereageerd wordt of aktie wordt on-
dernomen, Men moet en kan altijd foutieve zaken melden bij de basiseenheid aan de Parallelweg. In It-
teren wordt niet volgens een vast schema door de politie gesurveilleerd, dat kan niet wegens per-
soneelsgebrek. Wel kan politie-inzet projektmatig worden gerealiseerd. Als blijkt dat bepaalde overtredin-
gen, op basis van meldingen door de burgers, regelmatig voorkomen kan daar iets aan gedaan worden. 
Hij pleit ervoor dat meldingen rechtstreeks bij hem worden gedaan.  Het telefoonnummer kan men vinden 
in de Dorpsberichten. 
Na een vraag over de, terecht of onterecht, opvallende kleuren van de politie-autó s geeft de heer Simons 
nog toelichting op een nieuwe aanpak t.a.v. het berechten van wetsovertredingen. In het Wittevrouwen-
veld is het projekt Justitie in de buurt gestart. In het gebouw van de basiseenheid aan de Edisonstraat vin-
den geregeld rechtzittingen plaats. Hierdoor komt justitie dichter bij de burgers en wordt gehoopt dat daar 
ook een preventieve werking vanuit gaat. Ook voor  begeleiding van slachtoffers van misdrijven is meer 
plaats en worden schade-vergoedingen toegekend. 
Voorzitter bedankt de heer Simons voor zijn komst en zijn verhaal. 
 
3. Stand van zaken m.b.t. aktiviteiten Dorpsraad in het afgelopen jaar    
Han Hamakers geeft toelichting op gesprekken met de gemeente over o.a. het fietsverkeersplan. Er zijn 
nog veel knelpunten, zoals in de Pasestraat. 
De Gemeente zou bereid zijn iets te gaan doen aan de verbetering van het fietspad langs Ankersmit. Dat 
zou een goede zaak zijn. 
Opmerking vanuit de zaal: de gemeente zou van plan zijn de fietspaden in de Pasestraat te beklinkeren. 
Dat is gevaarlijk, omdat de goten niet goed gemaakt zijn. De straat ligt hoger als de toegang tot het eigen 
huis. Alert blijven dat e.e.a. goed gedaan wordt. 
Verder wordt er op gewezen dat bij Glas en Vuurvast op de Klipperweg en de Fregatweg, ondanks toezeg-
gingen om geregeld te vegen,  nog steeds veel glassplinters liggen i.vm.  onzorgvuldig vrachtvervoer van 
flessen.  
Han zegt toe dat de Dorpsraad opnieuw kontakt zal opnemen met Glas en Vuurvast om hierover te kla-
gen. Hierna gaat hij verder in op het openbaar vervoer in Itteren. 
De gemeente heeft voorlopig afgezien van de plannen om collectief vraagafhankelijk vervoer in Itteren te 
beginnen. Er is nu, minstens tot 28 mei 2000, handhaving van de oude situatie met de stadsbus overdag 
en ´s-avonds de belbus. Ook na 28 mei, ingang nieuwe dienstregeling, wordt de belbus nog een jaar ge-
handhaafd. Overigens heeft de enquête van de Dorpsraad m.b.t. de belbus weinig negatieve reacties op-
geleverd. We moeten in ieder geval alert zijn op de inspraak die we t.z.t. krijgen op de nieuwe dienstrege-
ling 2000/2001. Er is een klachtenmeldpunt voor de Stadsbus onder tel.nr. 3505700. Ook kan men bij de 
buschauffeur een antwoordkaart vragen waarmee men dan eventuele klachten gratis kan melden.  
Opmerking vanuit de zaal: de ervaringen met de belbus zijn goed, soms zelfs beter dan de stadsbus 
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omdat die wel eens te vroeg bij de halte is. 
 
Trudy Teunissen brengt vervolgens de situatie rond de levensmiddelenwinkel ter sprake. Ondanks een 
door de gemeente ter beschikking te stellen subsidie zijn 2 supermarktketens niet bereid in Itteren een 
winkel te openen. Men verwacht geen rendabele situatie, omdat Itternaren de meeste boodschappen in 
Bunde of Maastricht halen. Ook andere winkeliers zagen het niet zitten. Toch is het van belang een 
winkelmogelijkheid in Itteren te houden, ook al i.v.m. de sociale funktie die van zó n winkel uitgaat. Zij 
denkt er aan om samen met de Seniorenvereniging wat te ondernemen, om de mogelijkheid van kon-
takt van oudere inwoners onderling te vergroten, door bijv. de Aw Sjaol dagelijks enkele uren open te 
stellen, voor een kopje koffie, een praatje enz.  De gemeente heeft nog geen besluit genomen. Daar 
werkt men nog aan een oplossing. 
Opmerking vanuit de zaal: men zou ook kunnen proberen om een paar keer per week een rijdende 
winkel naar Itteren te halen. 
 
Maria Lhomme geeft toelichting over de aktiviteiten van de Dorpsraad m.b.t. meer groenvoorzieningen. 
De gemeente is bereid daar geld in te steken. We hopen op korte termijn ́ t Brook t.o.v. de fanfarezaal 
een wat groener aanzien te geven. Ook het plaatsen van een kunstwerkje en een bank staat op het pro-
gramma. De Dorpsraad heeft gezorgd voor het plaatsen van een aantal banken op de kaden. Hiervoor 
is de medewerking van Roer en Overmaas gekregen. Verder blijkt dat bij verbetering van groenvoor-
zieningen voortdurend gewacht wordt op de uitvoering van de plannen in het kader van de Grensmaas. 
Er zijn goede ervaringen met de Stichting IKL m.b.t. het snoeien en planten van bomen. Men kan 
meedoen met z.g. snoei-cursussen. Het plaatsen van nestkastjes is ook een IKL-aktiviteit. Het aanleg-
gen van een “paddenpoel” staat ook op het programma.  
Gekeken wordt in hoeverre het mogelijk is om de jeugd van Itteren, meer  bij de verbetering van groen-
voorzieningen in Itteren te betrekken. 
 
Peter Dassen gaat vervolgens in op mogelijke woningbouw in Itteren. De aktiviteiten op dit gebied zijn 
de laatste jaren minimaal. In 1993 lag er een plan voor bouw van circa 150 woningen in Itteren, maar 
door de overstromingen in 1993 en 1995 zijn die plannen van tafel geveegd en heeft het Rijk besloten 
om in het kader van de nota “Ruimte voor de rivier” geen woningbouw toe te staan in het gebied tussen 
de contouren van het dorp en de kaden. Nu is alleen nog maar sprake van “inbreiding”, d.w.z. open 
plekken mogen bebouwd worden, dan wel nieuw voor oud  bouwen. Er wordt aan gedacht om de Aw 
Sjaol af te breken en daar nieuwbouw te gaan plegen, met de nadruk op seniorenwoningen. Daar moet 
echter een nieuw bestemmingsplan voor worden opgesteld. De gemeente is hier mee bezig en moet 
ook op goedkeuring door de provincie wachten. In de komende maanden hopen we daar meer over te 
horen. 
Opmerking uit de zaal: waar wordt aan gedacht: aan huur- of koopwoningen ? 
Antwoord: Daar is nog niets over bekend.  
 
4. Vacatures in de Dorpsraad 
Voorzitter verwijst naar de eerdere mededeling in de Dorpsberichten dat hij het lidmaatschap van de 
Dorpsraad nu wil beëindigen. Na zoveel jaren aktief te zijn geweest, acht hij de tijd gekomen om het 
voorzitterschap neer te leggen en wat anders te gaan doen. Zo langzamerhand zijn andere interesses 
en andere belangen een zodanige rol gaan spelen, dat hij besloten heeft daarvoor te kiezen. Met het af-
scheidsinterview in de Limburger is hij niet gelukkig. De tendens was te negatief, omdat de Dorpsraad 
toch veel heeft kunnen doen voor het dorp Itteren. We kunnen de gemeente niet van alles de schuld 
geven als bepaalde zaken niet lukken. Alhoewel hij rond het thema woningbouw toch zijn bedenkingen 
blijft houden. Overigens stelt hij zich wel beschikbaar als er in het kader van wateroverlast weer een 
beroep op hem wordt gedaan. Ook als het tot uitvoering van de Grensmaasplannen komt wil hij meepra-
ten in de daarvoor gevormde klankbordgroep.  
Hij is blij dat de oproep om nieuwe leden voor de Dorpsraad een kandidaat heeft opgeleverd in de per-
soon van Richard Smeets. Hij hoopt van harte op nog meer kandidaten omdat hij overtuigd is van het 
belang van het bestaan en voortbestaan van de Dorpsraad. 
 
Jan Hoen memoreert dat hij als wethouder heel veel jaren op een bijzonder prettige wijze met Peter 
Schols heeft samengewerkt, in de tijd dat de Dorpsraad werd opgericht en als een nieuw fenomeen door 
de gemeente moest worden geaccepteerd. De problematiek rond de woningbouw is hem bekend en hij 
hoopt dat iedereen na zal denken en ook zal werken aan de oplossing van dit probleem. Hij bedankt Pe-
ter Schols  voor de fijne samenwerking en voor alles wat hij voor Itteren heeft gedaan. 
 
Pastoor Backus bedankt eveneens Peter Schols voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor 
Itteren heeft gedaan. Hij heeft begrip voor de teleurstelling van de vertrekkend voorzitter, omdat niet al-
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les is gelopen zoals hij dat graag had gewild. Desondanks is het van groot belang dat we met optimisme 
naar de toekomst blijven kijken en ook aan de toekomst blijven werken. Jongeren en ouderen moeten el-
kaar daarbij steunen. Vooral nu we dikwijls moeten constateren dat de afstand tussen burgers en overheid  
te groot is, wordt  het bestaan van een Dorpsraad steeds belangrijker. Het is van belang dat men bij de ge-
meente onze wensen en ideeën blijft horen en dat we er op toezien dat er ook wat mee gebeurt. Peter 
Schols heeft daar veel aan gedaan, daar zijn we hem dankbaar voor, maar daar moeten we ook mee door 
gaan. 
 
Guus Horssels heeft, als lid van de gemeenteraad, de laatste tijd meer kontakt gehad met de Dorpsraad 
en de voorzitter. Hij weet dat het soms moeilijk is om resultaten te bereiken. Maar dankzij de Dorpsraad zijn 
toch veel zaken voor Itteren bereikt. En dat is mede de verdienste van de voorzitter. Hij dankt hem voor al-
les en hoopt dat hij ondanks zijn vertrek bij de Dorpsraad, toch betrokken zal blijven bij het wel en wee van 
het dorp. 
 
Voorzitter bedankt iedereen voor alle lovende woorden. Hij heeft met plezier gewerkt voor de gemeen-
schap Itteren. Zijn betrokkenheid bij het dorp zal zeker niet minder worden.   
 
5. Financiën Dorpsraad 
Bèr Schoonbrood geeft toelichting op de financiële stand van zaken bij de Dorpsraad. Dank zij de jaar-
lijkse, financiële steun door een groot gedeelte van de Itterse bevolking en de subsidie van de gemeente 
Maastricht is de Dorpsraad in staat op een behoorlijke manier haar werk te doen. Er is een kleine reserve 
om plotselinge, niet voorziene uitgaven te kunnen doen.  
 
6. Rondvraag 
Vraag: Mag men met niet-aangelijnde honden op de kaden lopen? 
Antwoord: Honden moeten aan de lijn, ook al om problemen met eventueel aanwezige schapen en ander 
vee te voorkomen. In de vergunningen van Roer en Overmaas is dit geregeld. Bij overtredingen wordt ver-
bailserend opgetreden! 
Vraag: weet Roer en Overmaas dat op een aantal plaatsen de afrastering van de kades is doorgeknipt? 
Antwoord: zullen we doorgeven aan Roer en Overmaas 
Vraag: is al bekend wanneer de werkzaamheden aan de Grensmaas gaan beginnen? 
Antwoord: nog niets over bekend  
 
 
7. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering. 

Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44 
tel: 364 59 93 
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Activiteitenkalender voor de maanden maart en april 
 
5, 6 en 7 maart 2000       Carnaval 
6 maart                             Groete Itterse optoch 
23 en 24 april                  Pasen 
 
Landelijke collectes in maart en april 
 
12-03   t/m 18-03            Nationaal Jeugd Fonds 
19-03   t/m 25-03            Nationaal Reuma Fonds 
26-03   t/m 01-04            Simavi 
02-04   t/m 08-04            ZOA Vluchtelingenzorg 
09-04   t/m 15-04            Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
16-04   t/m 22-04            Nederlandse Hartstichting 

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 
 
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 
                    Arthur Schols         365 03 38 
                    Han Hamakers      364 67 34 
                    Maria Lhomme      365 20 40 
                    Mieke van Lith       364 08 53 
 
Kopij inleveren voor: 10 april 2000 
 
Volgende uitgave: 28 april 2000. 

Even voorstellen: 
 
Sinds begin dit jaar is de Dorpsraad weer bijna op vol-
le sterkte. 
 
Nieuwe leden zijn Richard Smeets en Mieke van Lith. 
Richard zal zich voornamelijk gaan bezighouden bin-
nen de commissie Ruimtelijke Ordening met als spe-
ciaal aandachtsgebied de ontwikkelingen rondom het 
Grensmaas-projekt en alle ontwikkelingen die met de 
agrarische activiteiten in ons dorp te maken hebben.
Mieke is zich vooralsnog nog aan het orienteren en 
zal later beslissen waar haar interesse naar uit gaat. 
 
Wij wensen deze nieuwe leden veel succes en door-
zettingsvermogen. 


