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*** V a k a n t i e – u i t g a v e ***
Berichten van de
Dorpsraad
Beste dorpsgenoten,
Maandagavond 19 juni was de Dorpsraad
ondanks de 34°C die dag bijeen in de Aw
Sjaol. Het lokaal was gelukkig koel, het bier
stond koud en plannen voor de toekomst
waren er genoeg. Het lijkt wel of al het vergaderen van de afgelopen jaren ineens z'n
vruchten af gaat werpen en we in een
stroomversnelling geraken, want het een
heeft met het ander te maken en we moeten
mee.
De eerste verandering binnenkort is het
steunpunt dat de gemeente creëert op onze
basisschool. Om de school wat meer body
te geven wordt ze versterkt met de peuters
uit de Aw Sjaol en in plaats van de bibliobus
komt er een dependance van de bibliotheek
waar behalve boeken voor de jeugd ook aan
een nieuwe didactische werkvorm gewerkt
wordt.
Door de verhuizing van de peuters komen
er weer andere mogelijkheden voor de invulling van de Aw Sjaol en het plein er voor,
want het ongelooflijke gebeurt. We krijgen
weer een winkel in september. Op 100 m²
komt er in goed overleg een assortiment dat
bevoorraad gaat worden door de Jumbo,
met naar we hopen een postkantoortje, vers
brood etc.. Zo krijgen we toch weer wat loop
en levendigheid in de oude kern, in en rond
de Aw Sjaol. Voor de bovenruimte van de
Aw Sjaol zijn we naarstig op zoek naar een
goede invulling; permanente bewoning is
niet toegestaan.
Voor het vele werk dat toch op ons afkomt
zoeken we nog steeds enthousiaste mensen
als mede dorpsraadslid, te meer omdat we
na het zeer spijtige vertrek van Peter Dassen nog maar met 8 mensen zijn.
We hebben een geweldig mooi dorp met
zeer veel mogelijkheden maar daar hebben
we elkaar toch echt voor nodig. Seniorenwoningen en de avondbus terug staan nog op
het verlanglijstje en daar gáán we voor na
de vakantie.

Activiteitenplan gemeente
Van de gemeente hebben we het activiteitenplan 2000 ontvangen. Hierin staan allerlei wetenswaardigheden met betrekking
tot ons dorp vermeld. Onderstaand een
korte samenvatting van hetgeen ons dit
jaar nog te wachten staat.
1. Hele wijk uitvoering 30 km-zone
(najaar)
2. Spekstraat/Pasestraat groot onderhoud (4e kwartaal)
3. Ruyterstraat aanleg bergbezinkbassin
(3e kwartaal)
4. Op het Brook planten bomen (najaar)
5. Pasestraat beplanting (najaar)

Nieuwe winkel in Itteren
Er is de afgelopen jaren al heel wat over
gesproken en gespeculeerd. Komt er nu
wel of niet een nieuwe winkel en zo ja
waar komt hij dan, want ook over de locatie deden allerlei geruchten de ronde.
Volgens de laatste berichten van de gemeenten komt de winkel er en wel met ingang van 1 september 2000. Locatie de
Aw Sjoal. Dit is namelijk onlangs in het
college van Burgemeester en Wethouders
besloten. Er moeten echter nog wel wat
formele hobbels genomen worden maar
het ziet er niet naar uit dat deze nog problemen zullen opleveren.

Veegbeurt voor straten
in Itteren
Op 24 en 25 juli worden de straten geveegd in Itteren. Uw medewerking is van
belang. Zorg dat de medewerkers van
Stadsreiniging geen hinder ondervinden
van geparkeerde auto's.

In dit nummer o.a.
·
·
·
·
·
·

·
U allen een fijne zomer gewenst namens al- ·
le leden van de Dorpsraad.
·
Trudy Teunissen.

·

Voorwoord, inleiding;
Actviteitenplan gemeente;
Nieuwe winkel in Itteren;
Veegbeurt voor straten;
Grensmaas;
Evaluatie inspraak bestemmingsplan;
Zitbanken;
Fietspad Klipperweg;
Op naar "brede school concept"
Servicepagina.

Berichten

Pagina 2

Grensmaas
Van de Maaswerken kregen we een uitnodiging voor een informele bijeenkomst op dinsdag
27 juni. Maaswerken geeft aan dat het geruime tijd relatief stil is geweest rond het Grensmaasproject. Na de ter visie legging van het ontwerp-Streekplan Grensmaas en de MER
Grensmaas, mei 1998, is de projectorganisatie De Maaswerken druk doende geweest om
het Grensmaasproject nader vorm te geven. Enerzijds is hiertoe veel aanvullend onderzoek
verricht en zijn de voorgestelde ingrepen ter realisatie van de doelstellingen veiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning nader geconcretiseerd. Anderzijds is overleg gestart met
grondeigenaren om na te gaan in hoeverre zij het mogelijk achten het project integraal en
budgetneutraal uit te voeren. Dat dit laatste niet helemaal van een leien dakje is gegaan
hebben we allemaal in de krant kunnen lezen. De Maaswerken heeft de verwachting dat na
de zomer belangrijke stappen gezet kunnen worden die duidelijkheid moeten geven over de
mogelijkheden om het project te realiseren. In de volgende editie van de Dorpsberichten zullen we uitgebreid verslag doen van de laatste stand van zaken.

Evaluatie inspraak- en overlegresultaten voorontwerp
bestemmingsplan kern Itteren

’Uit de evaluatie
blijkt overduidelijk
dat bij nieuwbouw
in Itteren primair
wordt ingezet op
de realisering van
seniorenwoningen'

Over het voorontwerp bestemmingsplan Itteren is in de maand maart 1999 inspraak georganiseerd. De inspraakavond op 9 maart 1999 is door ongeveer 60 personen bezocht. Daarnaast is er op 15 maart 1999 een spreekuur gehouden. Naast de inspraakreacties van de burgers van Itteren zijn er ook (formele) reacties binnengekomen van o.a. de provincie Limburg
en Rijkswaterstaat. Degene die de inspraakavond hebben bezocht hebben allemaal op het
huisadres een inspraakverslag ontvangen. Voor degene die niet aanwezig zijn geweest enkele belangrijke opmerkingen.
Uit de evaluatie blijkt overduidelijk dat bij nieuwbouw in Itteren primair wordt ingezet op de realisering van seniorenwoningen zodat de noodzakelijke doorstroming op gang kan komen. Inwoners van Itteren krijgen hierbij voorrang. Het is geenszins zeker dat de woningen bij de Aw
Sjoal gerealiseerd zullen/kunnen worden. Het gebouw zelf leent zich niet voor ouderenhuisvesting. Op het voorterrein wordt vooralsnog ingezet op het tijdelijk plaatsen (max. 5 jaar)
van een portocabine teneinde daarin tijdelijk een winkel te huisvesten. Zoals uit het stuk t.a.v.
de winkel is vermeld zal dit binnenkort werkelijkheid worden! Aangezien de omliggende gronden geen gemeente-eigendom zijn is het realiseren van ouderenwoningen in deze omgeving
op korte termijn niet mogelijk.
De geprojecteerde woningbouw evenwijdig aan de Kanjelbeek is voorlopig van de baan. Stedenbouwkundig wordt deze locatie beschouwd als de achterkant van het oude dorp waar van
oudsher geen woningen hebben gestaan. Rekening houdend met de richtcijfers voor woningbouw (22 woningen), de prioriteit voor ouderenwoningen in het centrum van de oude kern en
de op deze plaats voorkomende overlast van kwelwater is er voor gekozen om deze gronden
wederom een agrarische bestemming te geven.
Zoals gezegd betreft het hier het voorontwerp bestemmingsplan. Na de zomer komt het
(gewijzigde) ontwerp bestemmingsplan in de inspraak.

Dankbetuiging
Nederlandse Hartstichting.
Hartelijk dank aan allen die in Itteren hebben bijgedragen aan de collecte voor de Nederlandse Hartstichting 2000, die de mooie som heeft opgebracht van fl 1.225,90.
Names de collectanten en de Nederlandse Hartstichting,
F.G.L. Meessen
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Zitbanken
Op diverse plaatsen zijn weer zitbanken geplaatst. We zijn nog steeds in overleg met de gemeente over de verdere aankleding van het dorp. Duidelijk is in ieder geval dat ons dorp
steeds aantrekkelijker wordt. Daarom is het steeds weer teleurstellend te moeten constateren dat er mensen zijn die er moedwillig een zootje van maken (illegaal storten bijvoorbeeld). Indien u iets ziet dat niet door de beugel kan neem dan contact op met de heer Weller van de milieupolitie. Zijn telefoonummer staat vermeld op de service pagina.

Fietspad Klipperweg/Fregatweg
Na aanleiding van onze brief aan de firma Glas en Vuurvast met betrekking tot de vele
glasscherven op de betreffende fietspaden heeft genoemde firma aangegeven dat men de
betreffende depothouders nogmaals uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven de fietspaden
zeer nauwkeurig op glas te inspecteren en eventueel schoon te vegen. Tevens geeft men
aan dat men inmiddels het terrein aan de Klipperweg heeft verlaten zodat daar geen problemen meer zouden mogen zijn.

Vertrek Peter Dassen
Met veel inzet en inbreng heeft Peter verscheidene jaren ons team versterkt. Hoge werkdruk en studie dwongen hem keuzes te maken om ruimte te houden voor gezin en hobby's.
Als Dorpsraadlid treedt Peter af. Gelukkig blijft hij wel met Han de redactie vormen van dit
bijzondere blad "Berichten" en zo blijft hij toch zeer betrokken met ons wel en wee.
Peter, bedankt en alle succes.
Trudy Teunissen.
’Een brede
school streeft na
om de
ontwikkelingskan
sen van de
kinderen te
vergroten. Om dit
te realiseren,
werken in een
brede school
verschillende
instellingen
samen,
afhankelijk van
de behoeften en
mogelijkheden
van in ons geval
de Itterse wijk’

Op naar “Brede School-concept”
Op dinsdag 13 juni jongstleden zijn de inwoners van Itteren tijdens een informatieavond geïnformeerd over de voorgenomen moderniseringsplannen van basisschool
‘Op de Sterkenberg’. Deze plannen hebben als doel om het “Brede School-concept”
door te voeren.
Een brede school streeft na om de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Om dit
te realiseren, werken in een brede school verschillende instellingen samen, afhankelijk van
de behoeften en mogelijkheden van in ons geval de Itterse wijk. Deze partners spannen zich
gezamenlijk in om de condities te realiseren waaronder kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Drie partners hebben voor onze basisschool een aantal speerpunten benoemd in
het kader van de brede school:
·
·

Bibliotheek Centre Céramique
STEPS

·

Stichting Ambiorix
(Bovenschool Management)

: Inrichting steunpunt bibliotheek
: Huisvesting peuterspeelzaal in de Basisschool
: Mobiliteitsplan in het kader van
Personeelsbeleidsplan.

Verder wordt nagedacht om in de toekomst samen met de Itterse gemeenschap de mogelijkheden te onderzoeken voor onder andere voor- en naschoolse kinderopvang, interactie
school/verenigingen en jeugd- en jongerenwerk.
Tijdens de informatie-avond zijn een aantal presentaties gehouden over de genoemde activiteiten. Een korte toelichting hierop willen wij u niet onthouden.
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Steunpunt Bibliotheek:
Rosa Hoofs gaf namens Centre Céramique informatie over het steunpunt dat bij de start van
het nieuwe schooljaar is gerealiseerd. Het steunpunt vervangt de bibliotheekbus en is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 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 onze kinderen optimaal kunnen worden
ontwikkeld.
Peuterklas:
Adje Syrier van STEPS vertelde over de voordelen van de komende verhuizing van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Deze verhuizing is gepland met ingang van het nieuwe
schooljaar. De peuterklas is momenteel gehuisvest op de bovenverdieping van de Aw Sjaol.
De aanwezige trap in de Aw Sjaol die de peuters moeten beklimmen, is letterlijk en figuurlijk
een te hoge drempel. Het is mogelijk om in de basisschool de peuterklas onder te brengen.
Naast het voordeel dat er hier geen trap aanwezig is, kunnen de peuters gebruik maken van
de aanwezige gymzaal en het steunpunt bibliotheek. Verder wordt op deze wijze de overgang
naar de basisschool vergemakkelijkt. Tenslotte sluit dit beleid aan bij gemeentelijke en landelijke trends.

’Doelstelling
hiervan is om op
een zorgvuldige
en
gecontroleerde
wijze, te komen
tot mobiliteit van
onze
leerkrachten
binnen de 22
scholen van de
Stichting
Ambiorix’

Mobiliteit:
Namens de Stichting Ambiorix, de overkoepelende stichting waarbij 22 basisscholen waaronder de Itterse zijn aangesloten, nam Hay Freriks als algemeen directeur het woord. Hij gaf
in een boeiende toespraak een toelichting op het te voeren personeelsbeleid binnen Ambiorix. Dit beleid is onder andere gericht op taakbeleid leerkrachten, scholingsbeleid “een leven
lang leren”, hoe om te gaan met de klachtenregeling en de opzet van een mobiliteitsplan. De
heer Freriks bleef met name bij het mobiliteitsplan stilstaan. Hier is immers in samenspraak
met de leerkrachten van de Itterse basisschool een pilotproject opgestart. Doelstelling hiervan
is om op een zorgvuldige en gecontroleerde wijze, te komen tot mobiliteit van onze leerkrachten binnen de 22 scholen van de Stichting Ambiorix. Met ingang van het komend schooljaar
zal hiermee worden gestart. Het voordeel hiervan is dat leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen en dat er kruisbestuiving van nieuwe ideeën kan plaatsvinden. Niet alleen van maar
ook naar de Itterse school.
Op de informatieavond waren zo’n 60 belangstellenden aanwezig die hoorden dat door de
samenhang van de moderniseringsplannen de toekomst voor onze basisschool is verzekerd.
Dank voor deze ingezette ontwikkeling gaat uit naar iedereen die hierbij betrokken is, zoals
de kinderen en ouders van de school, het team van de basisschool, STEPS, Stichting Ambiorix, bibliotheek Centre Céramique, de Dorpsraad en niet in het minst de Gemeente Maastricht
die in deze zeer slagvaardig heeft gehandeld.
Tijdens het inmiddels traditioneel openingsfeest van het nieuwe schooljaar dat wordt gehouden op zaterdag 26 augustus aanstaande van 18.00 tot 22.00 uur, zal in de basisschool nogmaals een toelichting worden gegeven. Hiervoor worden leerlingen, peuters en hun ouders
uitgenodigd.
Mocht u voor deze datum nog aanvullende informatie wensen, dan kunt u contact opnemen
met een van de leerkrachten van de basisschool of de peuterspeelzaal.

Bèr Schoonbrood: lid in de orde van Oranje Nassau
Op 28 april jl. kwam de burgemeester naar Itteren om Bèr Schoonbrood te decoreren als lid
in de orde van Oranje Nassau. Op voorspraak van onder andere de basisschool “Op de
Sterkenberg” werd zijn jarenlange inzet voor de diverse Itterse vereniging gewaardeerd d.m.
v. dit lintje. Naast de werkzaamheden als penningmeester, schoolbestuurslid en schooladviescommissielid bij de kleuter-, lagere en basisschool sinds 1972 , is hij aktief geweest bij
de fanfare, de voetbalclub Itterse Boys en sinds 1963 bij het kerkbestuur waar hij administrateur van de begraafplaats is, penningmeester tot 1 maart 1991 was en nu adviseur is.
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Daarnaast sinds 1979 mede initiator van de Dorpsraad en sinds 1996 weer penningmeester. Geheel
“verpopzakt” waren Bèr en zijn vrouw Maria toen op vrijdag 28 april jongstleden onze burgervader binnenstapte
en hem het eremetaal opspelde. De dag erna onderging Bèr met de familie de nodige ceremonies compleet met
een Heilige Mis en vlaggenparades. ‘s Middags was er nog een receptie in de Aw Sjaol en op 15 mei kreeg hij
ook nog een serenade van onze fanfare.

De leden van de Dorpsraad wensen u een prettige vakantie
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
Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raadpleeg 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

Let op:
nieuw redactieadres
Dorpsraad
Itteren
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

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
Milieupolitie
Dhr. Weller (043) 350 53 01

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

Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 aug. 2000
Volgende uitgave: 31 augustus 2000.
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