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Voorwoord 
Beste mensen, 
 
Binnen het Maastrichtse grondgebied zijn, 
uitgaande van het provinciaal planologisch 
beleid, twee buurten aan te merken als klei-
ne kernen, te weten Borgharen en Itteren. 
Naast beperkingen in woningbouw kenmer-
ken deze zich door kleinschaligheid en een 
geïsoleerde ligging ten opzichte van de 
stad. 
 
Het beleid van de gemeente is er op gericht 
kwaliteit van woon- en leefomgeving te 
waarborgen gecoördineerd door de huidige 
wethouder mevr. M. Depondt. Als ambtelijk 
aanspreekpunt en spil in het grote geheel 
kregen wij in september 1999 mevrouw Tilly 
te Boekhorst toegewezen. Samen met haar 
heeft de Dorpsraad een jaar bijzonder pret-
tig en positief samengewerkt en mede dank-
zij haar aandacht is er dit jaar meer schot 
gekomen in de afronding van de straks te 
openen winkel, de verhuizing van de peu-
ters naar de basisschool en de feestelijke 
opening van het steunpunt van de biblio-
theek op 13 oktober jl. En een feest was 
het! 
 
Eensgezind zaten kinderen met hun ouders, 
grootouders, onderwijzend personeel, af-
vaardiging van het schoolbestuur, stadsbi-
bliotheek, Dorpsraad, parochie en gemeente 
bijeen tijdens voordrachten van héél blije 
kinderen. Blij en trots, wanneer er bijvoor-
beeld een naam van een moeder genoemd 
werd om te bedanken voor haar hulp hoorde 
ik verschillende malen spontaan: "dat is 
mijn moeder". 
22 paar helpende handen hebben het steun-
punt mede mogelijk gemaakt, dat betekent 
dat een op de twee ouders hielp! 
 
Daarom mogen we met z'n allen blij en trots 
zijn op zoveel inzet en kwaliteit hier in Itte-
ren. 
Ook de aandacht voor het St. Martinusfeest, 
St. Nicolaasfeest en een dropping is gewel-
dig positief! 
 
Een mooie maand gewenst. 
 
Trudy Teunissen 
 

Bergbezinkbassin 
 
Begin oktober is de gemeente begonnen 
met de aanleg van het bergbezinkbassin 
langs de Meebruggenweg. De gemeente 
heeft iedereen van de werkzaamheden 
op de hoogte gesteld. In de Dorpsberich-
ten nr. 2 van april 2000 hebben we reeds 
melding gemaakt van het doel en de 
werking van dergelijke bassins. 
 
Als de werkzaamheden zijn beëindigd 
zal de gemeente langs de Meebruggen-
weg de overige essen planten. Het is de 
bedoeling dat dit nog dit plantseizoen zal 
gebeuren. 
 
In het tweede of derde kwartaal van 
2001 wordt begonnen met de aanleg van 
het bergbezinkbassin in de Holstraat. 

Dankbetuiging 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor 
hun bijdragen aan de collecte van het 
Koningin Wilhelmina Fonds die heeft op-
gebracht ƒ 1260,20. 
 
Hartelijk dank aan de collectanten die dit 
mogelijk hebben gemaakt. 
 
Wijkhoofd A. Horssels-Winkens 
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"Gemeente is 
voornemens de 
afvalvoorziening op 
de zaterdagen op 
te heffen met 
ingang van 1 
januari 2001" 

Attentie-Jaarvergadering-Vooraankondiging 
 
De jaarvergadering van de Dorpsraad zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 16 november 
2000, aanvang 20.00 uur in de Aw Sjaol. De Dorpsraad heeft dit jaar weer iemand bereid 
gevonden om een toelichting te komen geven op een actueel onderwerp. Voorafgaand aan 
de jaarvergadering zal een vertegenwoordiger van de gemeente tekst en uitleg komen ge-
ven over het systeem van afvalverwerking (DIFTAR) dat de gemeente met ingang van 1 ja-
nuari 2001 wil invoeren. Elders in deze berichten is alvast een korte opsomming gegeven 
van hetgeen het nieuwe afvalverwerkingssyteem ongeveer inhoudt. 16 november hoort u 
het hele verhaal. Na de gastspreker is er een korte pauze. Vervolgens zal de jaarvergade-
ring vrijwel volledig in het teken staan van het overleg dat de Dorpsraad dan op 4 november 
heeft gehad met een afvaardiging van het college van Burgemeester en wethouders van 
Maastricht. Tijdens dit overleg zal de Dorpsraad de stand van zaken vragen en bespreken 
ten aanzien van een aantal cruciale zaken, zoals: 
 
1. De winkelvoorziening.  

Zoals reeds eerder gemeld heeft de gemeente besloten dat er een winkelvoorziening in 
Itteren zal komen. De gemeente heeft daarna nog de nodige acties ondernomen.  Zo is 
er ten behoeve van de winkelvoorziening een bouwvergunning aangevraagd. De bouw-
vergunning is inmiddels ook verleend. In het overleg met de verantwoordelijke wethou-
ders hopen we meer duidelijkheid en zekerheid te krijgen over het tijdstip dat de winkel-
voorziening in werking is. 

2. Bestemmingsplan Kern Itteren.  
Vanaf 17 augustus heeft het ontwerp-bestemmingsplan 4 weken ter inzage gelegen. 
Gevraagd zal worden naar de status van het ontwerpbestemmingsplan (wel/niet vastge-
steld) en wat de verdere vooruitzichten zijn.  

3. Afvalwagens op zaterdagmorgen. 
Gemeente is voornemens de afvalvoorziening op de zaterdagen op te heffen met in-
gang van 1 januari 2001. In een eerder overleg op ambtelijk niveau heeft de Dorpsraad 
een alternatief voorgedragen (zie artikel m.b.t. DIFTAR elders in dit blad). We zijn be-
nieuwd wat de verantwoordelijke wethouder vindt van dit alternatief. 

4. Openbaar vervoer 
Enkele maanden geleden heeft de Dorpsraad een brief aan de gemeente geschreven 
waarin zij haar wensen ten aanzien van het openbaar vervoer heeft kenbaar gemaakt. 
Op deze brief is nog steeds geen antwoord ontvangen.  

5. Verkeer 
Gemeente heeft aangegeven dat in het 4e kwartaal begonnen zal worden met het op-
knappen van de weg Borgharen-Itteren. Wat is de laatste stand van zaken? Dit geldt 
ook voor de plannen voor het nieuw aan te leggen fietspad achter Ankersmit. Toege-
zegd is dat aanleg in 2001 eindelijk zal gaan gebeuren. We hebben tot nu toe echter 
nog niets concreets gezien of gehoord. We zijn benieuwd of men met concrete plannen 
komt. 

6. Stuurgroep Brede school 
Eén van de leden van de Dorpsraad maakt deel uit van de Stuurgroep Brede school. 
Deze stuurgroep is in het leven geroepen om de basisschool op de Sterkenberg, op het 
gebied van basisonderwijs een pregnanter plaats te geven in het dorp Itteren,  door een 
overgang te realiseren van Basisschool naar Brede School. Die overgang heeft niet al-
leen te maken met te geven onderwijs, maar ook met de plaats die een school op ande-
re wijzen in kan nemen in een gemeenschap. Inmiddels is de peuterspeelzaal als zelf-
standige eenheid in de basisschool gehuisvest. Verder is recentelijk in de school het 
steunpunt van de bibliotheek geopend. Andere zaken die bij de opzet van een brede 
school een rol spelen is de  mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang, de interaktie 
tussen school en Itterse verenigingen en het jeugd- en jongerenwerk. Omdat dit zaken 
zijn die de gehele gemeenschap raken, wil de Dorpsraad meedenken, meepraten en 
meewerken aan deze nieuwe ontwikkelingen. 

 
Dit zijn de belangrijkste punten die op de jaarvergadering aan de orde komen. Uiteraard 
worden er ook nog andere zaken besproken. Een ding is zeker. Wilt u helemaal op de hoog-
te blijven van wat zich allemaal in Itteren afspeelt dan mag en kunt u deze vergadering niet 
missen. Dus hopelijk tot ziens op 16 november in de Aw Sjaol! 
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"Los van de 
wijzigingen per 
10 juni 2001 wil 
de gemeente 
binnenkort de 
zogenaamde 
piekbus 
invoeren" 

Itteren in beeld 
 
Alhoewel Itteren maar een kleine kern is mogen we niet klagen over het gebrek aan be-
langstelling. We hebben voor de aardigheid eens bijgehouden hoe vaak Itteren de afgelo-
pen twee maanden in het nieuws is geweest. 
 
1. In de Maaspost van 6 september was onder de titel "Een nieuwe spirit voor Itteren en 

Borgharen" een groot artikel gewijd aan het kleine kernen beleid van de gemeente 
Maastricht; 

2. Op 22 oktober is een fietstocht georganiseerd tussen Borgharen en Itteren waarbij 
raadsleden als gids zouden opgetreden; 

3. In diverse artikelen betrekking hebbend op de perikelen met de Zand- en Grensmaas 
is Itteren met name genoemd; 

4. In de Limburger van 11 september en het Limburgs Dagblad van 13 september zijn 
de wensen van Itteren op het gebied van openbaar vervoer aan de orde geweest; 

5. Op 10 oktober is het bibliotheeksteunpunt onder grote belangstelling geopend; TV 
Maastricht heeft naar aanleiding van deze opening een korte rapportage gemaakt die 
vanaf vrijdag 13 oktober is uitgezonden; 

6. Itteren is prominent in beeld als oplossing voor het Dousbergprobleem. De gemeente 
is namelijk met het plan gekomen om de camping bij Dousberg die moet wijken voor 
de aanleg van een golfbaan,  te verplaatsen naar Itteren. 

7. Itteren en Borgharen zijn aangewezen als proefgebied voor rolcontainers-met-chip 
(de Limburger d.d. 5 oktober). Zie ook artikel over DIFTAR elders in dit blad. 

 
Over gebrek aan belangstelling in de media mogen we dus beslist niet klagen. Of we 
daar beter van worden is een andere vraag. 

Aanpassing dienstregeling stadsbus 2001/2002 
 
In de Maaspost van 18 oktober stond een oproep aan een ieder om wensen kenbaar te ma-
ken ten aanzien van de dienstregeling van stadsbus die per 10 juni 2001 zal worden vastge-
steld. De Doprsraad heeft, zoals bekend,  reeds een brief geschreven aan de gemeente 
Maastricht waarin zij haar wensen kenbaar heeft gemaakt. Heeft u, naast de wensen die de 
Dorpsraad heeft kenbaar gemaakt, ook nog wensen dan kunt u deze wensen schriftelijk 
kenbaar maken tot 15 november 2000 door een briefje te schrijven aan Gemeente Maas-
tricht, Postbus 1115, 6201 BC MAASTRICHT ter attentie van de afdeling Stedelijke Inrich-
ting/sector Verkeer. Een wens van de Dorpsraad wordt in ieder geval gehonoreerd. De eer-
ste bus op zaterdag vanuit Itteren en Borgharen wordt met een uur vervroegd. 
 
Los van de wijzigingen per 10 juni 2001 wil de gemeente binnenkort de zogenaamde piek-
bus invoeren. Dat wil zeggen dat op bepaalde dagen (bijvoorbeeld koopavonden en koop-
zondagen) voor een gulden naar/van de stad gereisd kan worden. Dit lijkt ons, evenals de 
extra nachtbus die onlangs is ingelegd, een zeer goed initiatief. Met name op koopzonda-
gen is de stad met de auto vaak onbereikbaar omdat de koopzondag veelal wordt gecombi-
neerd met allerlei andere activiteiten. Probleem voor Itteren is echter dat hier op zondag 
geen bus rijdt. Op zondag kunnen we alleen gebruik maken van de belbus. De Dorpsraad 
zal dit probleem zo spoedig mogelijk bij de gemeente aankaarten zodat ook wij van de actie 
kunnen profiteren. 

Dankbetuigingen 
 
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Brandwon-
denstichting heeft geresulteerd in een opbrengst van   
ƒ 661,65 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
 
Namens de collectanten, 
Magda Hamakers-Schoonbrood 
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"Momenteel is 
Flycatcher op 
zoek naar 
Maastrichtenaren 
die bereid zijn 
hun mening te 
geven over 
specifiek 
Maastrichtse en 
Limburgse 
zaken" 

ZONDAG 26 NOVEMBER:  ITTERSE ROMMELMARKT 
 
Ook dit jaar organiseren de Damesvereniging en de Seniorenvereniging samen, een 
rommelmarkt. 
En wel op Zondag 26 november a.s. vanaf 10.30 uur in de Aw Sjaol aan de Kapelaan-
straat. 
De entree is gratis. We hopen dat velen naar de Aw Sjaol komen om iets van hun gading uit 
te zoeken. Voor een natje en droogje is uiteraard ook gezorgd. Koffie en vla ontbreken niet. 
Sluiting omstreeks 17.00 uur. 
 
Om die rommelmarkt te kunnen houden, hebben we spullen nodig,  die u afdankt maar 
nog wel goed bruikbaar en verkoopbaar zijn. Als u die spullen op zaterdagmorgen 25 no-
vember vanaf 10.00 uur buiten bij de deur zet dan komen wij die bij u ophalen. 
Met nadruk vragen wij u om geen spullen buiten te zetten, die eigenlijk al op het stort thuis 
horen. Ook groot meubilair kunnen we niet gebruiken. Voor de rest alles, als het nog te ge-
bruiken is. We denken dan ook aan verzamelingen ansichtkaarten, bidprentjes, geboorte-
kaartjes, postzegels, speldjes. 
Mocht u twijfelen over iets vraag het dan even op die zaterdagmorgen aan de ophalers. 
 
En als u toch op weg bent en bij ons in de Aw Sjaol bent geweest, dan kunt u misschien ook 
nog even naar het Martinushoes gaan want daar organiseert het Activiteitencomité van de 
Fanfare vanaf 11.00 uur een kerstmarkt, alwaar een aantal standhouders zelfgemaakte 
spullen te koop aanbieden. 
 
Kortom: met een beetje goed weer kan het op zondag 26 november een gezellige dag in It-
teren worden !! 

Geef uw mening over Maastricht 
 
Flycatcher Internet Research is een onderzoeksbureau (gelieerd aan de Universiteit 
Maastricht) dat markt- en opinieonderzoek doet via Internet. Geen vervelende telefoontjes 
op ongunstige tijdstippen, maar korte vragenlijsten via e-mail. U beantwoordt deze vragenli-
jsten op een door u gekozen moment. Flycatcher kent geen enkele verplichting. Heeft u 
geen zin antwoorden te geven, dan hoeft dat beslist niet. Momenteel is Flycatcher op zoek 
naar Maastrichtenaren die bereid zijn hun mening te geven over specifiek Maastrichtse en 
Limburgse zaken. De resultaten van deze onderzoeken worden weergegeven in rapporten 
voor de gemeente Maastricht, regionale media en andere lokale en regionale instellingen. 
Leuke bijkomstigheid is nog dat u voor het invullen van een vragenlijst bonuspunten krijgt. 
Na verloop van tijd kunt u deze bonuspunten inwisselen voor cadeaubonnen. 
Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. U heeft alleen een eigen e-mail adres nodig. 
Inschrijven kan op: www.flycatcher.nl 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot Krijnen: 
Info@flycatcher.nl of tel. (043) 326 29 92 

Agenda Fanfare 
 
Sinterklaas feest van de Fanfare op 3 december in het St. Martiushoes vanaf 15.00u.  
Opgeven voor 18 november bij P. Mors op de Bannet 18. 
Kosten Fl.5,- per kind. 
 
Op 9 december organiseert het activiteitencomité van de Fanfare een dropping. 
Vertrek vanaf 19.00u. aan het ST. Martinushoes. 
Opgeven voor 18 november bij P. Mors op de bannet 18. 
Kosten Fl.5,- per persoon. 
 
Kerstconcert op 17 december in de kerk. 
Georganiseerd door gemengd kerkelijk zangkoor en de Fanfare. 
Aanvang 18.00u. (o.v.b.) 

http://www.flycatcher.nl
mailto:Info@flycatcher.nl
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Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 

Kint geer eur eige dörrep? 
 
In de vorige editie van de Dorpsberichten hebben we een kort artikel gewijd aan de geschiedenis van Itteren. In 
het gemeente- en Rijksarchief en op Internet is nog veel meer te vinden over Itteren. Op zich natuurlijk best inte-
ressant maar het is natuurlijk ook heel leuk om actuele dingen te weten. Hoeveel mensen wonen er bijvoorbeeld 
in Itteren; gebeuren er in Itteren veel ongelukken, staan in Itteren veel koopwoningen enz. Je kunt het zo gek 
niet verzinnen of de gemeente weet er wel antwoord op. We hebben een aantal wetenswaardigheden op een rij-
tje gezet onder de titel, Wist u: 
 
• Dat Itteren op 1 januari 2000 1030 inwoners telde (521 mannen en 509 vrouwen) 
• Dat Itteren 142 inwoners telt ouder dan 65 jaar, 
• Dat Itteren  111 inwoners telt in de categorie 50-54 jaar, 73 in de categorie 55-59 en 66 in de categorie 60-

64, 
• Dat Itteren dus 392 inwoners telt ouder dan 50 jaar en dus  bijna 40% van de inwoners van Itteren 50 jaar of 

ouder is, 
• Dat Itteren qua leeftijd opbouw negatief afsteekt ten opzichte van andere wijken van Maastricht, 
• Dat Itteren dus echt behoefte heeft aan seniorenwoningen, waar de Dorpsraad al zo lang voor pleit. 

 
• Dat Itteren 18 inwoners heeft met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, namelijk 6 met de Belgische 

nationaliteit, 3 met de Duitse nationaliteit en 9 overigen. 
• Dat Itteren echter 89 inwoners telt die, alhoewel in het bezit van een Nederlands paspoort, eigenlijk van bui-

tenlandse afkomst zijn (minimaal een van de ouders is van buitenlandse afkomst). Het betreft in Itteren 4 
Marokkanen, 2 Antillianen, 3 Italianen, 1 Spanjaard, 1 Vietnamees en 78 overige allochtonen (van Belgische 
of Duitse afkomst). Als we nog een generatie verder terug zouden gaan zal het aantal personen afkomstig uit 
het buitenland ongetwijfeld nog hoger liggen. 
 

• Dat Itteren op 1 januari 2000 een woningvoorraad had van 417 huizen 
• Dat Itteren percentueel het hoogste aantal koopwoningen heeft van geheel Maastricht namelijk 72,87% 

 
• Dat Itteren (volgens de statistieken) een redelijk verkeersveilig dorp is. In de periode 1993-1999 zijn bij het 

ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg) 31 ongevallen geregistreerd waarvan 28 met ums 
(uitsluitend materiele schade) en 3 met letsel. Hierbij zij opgemerkt dat hier slechts sprake is van geregi-
streerde schades. Lichte aanrijdingen waarbij geen politie aanwezig is geweest zijn dus niet meegerekend; 
evenmin zijn meegerekend het aantal botsingen met de verkeersremmers (paaltjes). Het is duidelijk dat de-
gene die daar 's nachts tegen aanrijdt registratie door politie niet op prijs stelt. 

Aktuele info: 
 
• Het beplanten van het Vrijthof zal nog dit plantseizoen plaatsvinden;  
 

Extra takkenroute 
 
• Er zal een extra takkenroute worden gereden op 6 en 20 november 2000. U kunt uw snoeiafval in bundels 

langs de straat zetten. Het Buurtbeheerbedrijf zal op deze dagen uw snoeiafval op komen halen. 
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Invoering tariefsdifferentiatie afvalverwerking (DIFTAR) 
 
Eind oktober start de gemeente met een uitgebreide voorlichtingscampagne met betrekking tot de invoering van 
DIFTAR met ingang van 1 januari 2001. Onderstaand hebben we voor u alvast de belangrijkste wijzigingen voor 
de inwoners van Maastricht en die van Itteren in het bijzonder op een rijtje gezet.  
 
1. Met ingang van 1 januari 2001 wordt de gemeentelijke restzak ingevoerd. Aanbieding van restafval mag al-

leen nog maar geschieden door aanbieding in gemeentelijke restzak. 
2. De kosten bedragen 1 euro (fl. 2,20) voor een zak van 50 liter en een halve euro voor een zak van 25 liter. 
3. Restafval is afval dat overblijft nadat uw afval zo veel als mogelijk gescheiden is. 
4. Het overige (gesorteerde) afval kunt u (gratis) kwijt in de milieuperrons. De milieuperrons worden daartoe uit-

gebreid met een tweetal units, namelijk een unit voor drinkkartons (melkpakken, waterpakken e.d.) en een 
unit voor textiel. 

5. Indien u goed sorteert bent u minder geld kwijt dan in de huidige situatie. Sorteert u slecht of helemaal niet 
dan bent u beduidend duurder uit dan in de huidige situatie omdat de gemeentereiniging alleen betaalde zak-
ken meeneemt! 

6. Op de milieuparken moet voortaan ook betaald worden: 
- los restafval, grofvuil en bouwhout: fl. 20,- per kubieke meter 
- autobanden fl. 3,50 per stuk 
- schone grond en puin: fl. 25,- per kubieke meter 
- restafval in oude vertrouwde grijze zak fl. 3,- 

7. Voor minima en mensen met een medische indicatie is een aparte regeling (let op gemeentelijke info) 
8. Om illegale dumping te voorkomen, komt er meer milieupolitie op straat. Angst voor dumpen is niet onge-

grond. De Dorpsraad zal bij gemeente aandringen op extra controle in Itteren en omgeving. Het buitengebied 
is namelijk het meest geschikte gebied om afval te dumpen. 

9. Er zullen meer milieuperrons komen (uitbreiding van 50 naar 60). Daar staat tegenover dat het aantal milieu-
parken minder wordt. Uiteindelijk zullen er in Maastricht nog maar drie milieuparken overblijven. 

10. Milieupark Limmel wordt met ingang van 1 januari 2001 gesloten. Hiervoor in de plaats wordt een nieuw mili-
eupark gebouwd voor Maastricht Oost en Meerssen in de Beatrixhaven bij AVL, op de hoek Fregatweg/
Klipperweg. 

11. Er komen extra takkenroutes 
12. De zaterdagcontainers in Borgharen en Itteren verdwijnen. 
 
Tijdens de Dorpsraadvergadering van 3 oktober heeft de gemeente een toelichting gegeven op het nieuwe be-
leid. De Dorpsraad ondersteunt natuurlijk het basisprincipe van invoering van DIFTAR, namelijk dat de vervuiler 
betaalt. Wie geen zin heeft om z'n afval fatsoenlijk te scheiden moet ook maar opdraaien voor de extra kosten 
die dat met zich meebrengt. Van de andere kant kent het systeem nadelen waar we als Dorpsraad niet blij mee 
zijn. De gemeente heeft namelijk aangekondigd dat de zaterdagcontainers met ingang van 1 januari komen te 
vervallen.  
 
Als we het hebben over de afvalcontainer voor restafval kunnen we daar begrip voor opbrengen. Immers het 
GFT en oud-papier wordt aan huis opgehaald en het overige afval kunnen we kwijt in de milieuperrons. Gaat het 
echter over de container voor groen dan hebben we daar als Dorpsraad grote bezwaren tegen. Een ieder die op 
een zaterdagmorgen wel eens groenafval is gaan wegbrengen zal direct begrijpen waarom. Het is namelijk een 
komen en gaan van mensen die hun groenafval komen wegbrengen. De voorzitster van de Dorpsraad heeft op 
een zaterdagmorgen met een uurtje posten 60 protesthandtekeningen verzameld tegen het laten vervallen van 
de zaterdagcontainer. Vrijwel iedereen heeft direct spontaan z'n handtekening gezet. De lijst met handtekenin-
gen is overhandigd aan de vertegenwoordiging van de gemeente. De gemeente wil de container opheffen omdat 
men Itteren hetzelfde wil behandelen als alle andere wijken van Maastricht.  
 
Wat groenafval betreft kun je Itteren echter niet vergelijken met de stadswijken. De mensen in Itteren hebben in 
het algemeen een veel grotere tuin. Ook hebben veel mensen nog een eigen moestuin met dus navenant meer 
afval. De gemeente stelt daar tegenover dat het de bedoeling is dat er (op verzoek) extra takkenroutes worden 
gereden in het voor– en najaar. Dit lijkt ons echter geen goed alternatief. We hebben er bij de gemeente dan ook 
voor gepleit om de containerwagen voor groenafval te handhaven of eventueel de containerwagen een keer in 
de maand te laten komen in plaats van de extra takkenroutes. Van ambtelijke zijde is aangegeven dat men dit 
alternatief zal voorleggen aan de verantwoordelijke wethouder. We zijn benieuwd naar diens standpunt. Hierbij 
moeten we wel nog opmerken, en we hebben daar al vaker op gewezen, dat de inwoners van Itteren gratis een 
tweede groencontainer kunnen krijgen. Daarnaast valt het voor mensen met een grote tuin altijd te overwegen 
een compostvat aan te schaffen. Bij de gemeente zijn een tweetal type compostvaten te verkrijgen. Informatie 
hieromtrent kunt u via het klantenmeldpunt verkrijgen. 
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In 5 jaar tijd wil de gemeente 260 ondergrondse voorzieningen aanleggen. In verband met de hoogwaterproble-
matiek (hoge stand grondwater in de winter en voorjaar) zullen deze voorzieningen niet in Borgharen en Itteren 
komen.  
 
De gemeente gaat in 2001 technieken testen om het inzamelen van afval  met zo weinig mogelijk mensen en zo 
efficiënt mogelijk te doen. Daartoe wordt een proef gedaan met containers. Deze containers (te vergelijken met 
de huidige GFT-bak) worden voorzien van een chip die registreert hoe vaak en hoeveel afval door een gezin 
wordt aangeboden. De computer berekent vervolgens hoeveel dat gezin moet betalen. Itteren en Borgharen zijn 
aangewezen als proefgebied. Uiteraard hoeven we tijdens deze proefperiode niet extra te betalen. 

De ouderenadviseur 
 
Een nieuwe service voor ouderen in Maas-
tricht: de ouderenadviseur 
 
Herkent u dat ook: u wordt ouder en 
 
- u ziet door de bomen het bos niet meer met al die zorg- en welzijnsinstellingen 
- u heeft moeite rond te komen van uw AOW of klein pensioen 
- u komt steeds meer alleen te staan, u hebt nog weinig aanspraak 
- u heeft steeds meer moeite met boodschappen doen, eten koken, de deur uit te gaan 
- u bent op zoek maar leuke activiteiten met leeftijdgenoten 
 
Kortom, u zou best wel eens met iemand willen praten die u bij uw vragen de weg kan wijzen, die uw problemen 
eens aanhoort, die wel weet waar u moet zijn en bij welke instantie en die weet welke activiteiten u zoal u kunt 
doen. Zo iemand zou een ouderenadviseur van Trajekt kunnen zijn. 
 
Sinds augustus 2000 werk ik, Petra Noordhof, als ouderenadviseur in de buurten Nazareth, Limmel, Amby, Bor-
gharen en Itteren. U kunt bij mij terecht wanneer u met vragen zit, zoals de voorbeelden hierboven. Ik kom dan 
bij u thuis om uw vragen te bespreken. U kunt mij bellen op telefoonnummer 325 45 10. 
 
Bij het beantwoorden van uw vragen heb ik altijd uw belang voor ogen; samen zoeken we naar de beste oploss-
ingeen, samen kijken we bij welke instantie u het best terecht kunt en samen leggen we de contacten met die in-
stanties of doen we de aanvragen. 
 
Wilt u eerst meer weten over de ouderenadviseurs bij Trajekt, dan kunt u bij mij ook een folder aanvragen. 

Landkaart Itteren 1866 



Berichten Pagina 8 

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:         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 dec. 2000 
 
Volgende uitgave: 31 december 2000. 

Let op: 
nieuw redactieadres 

Activiteitenkalender voor de maanden november en december 
06 november                   Takkenroute 
11 november                   St. Martinusvuur 
12 november                   Kermis 
16 november                   Jaarvergadering Dorpsraad 
20 november                   Takkenroute 
22 november                   Voorlichtingsavond Damesvereniging 
25 november                   Ophalen spullen rommelmarkt 
26 november                   Itterse rommelmarkt en kerstmarkt 
03 december                   Sinterklaasfeest St. Martinushoes 
09 december                   Dropping 
17 december                   Kerstconcert 
18 december                   Kerstavond Damesvereniging 
Landelijke collectes in november en december 
29-10   t/m 04-11            Diabetes Fonds Nederland 

Wat is er te doen de komende twee maanden? 

mailto:dorpsraad-itteren@planet.nl

