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Beste dorpsgenoten, 
 
Veel zon en ook regen hebben elkaar deze 
zomer afgewisseld en voor een mooi groen 
Itteren gezorgd. 
Het Brook ziet er prachtig èn levendig uit. 
De Koobos, op het nippertje klaar voor de 
vakantie is een stuk vrolijker en toegankelij-
ker geworden. Beide gelegenheden werden 
tijdens de vakantie veel bezocht. Dat was 
leuk om te zien, vooral ook omdat beide 
plaatsen echt door uw vraag en advies extra 
aandacht gekregen hebben. 
En dat kan op velerlei gebied. Draag iets 
voor, vraag en wij vinden het echt leuk om 
onze schouders er onder te kunnen zetten. 
De stormen die er deze zomer ook waren 
hebben heel wat dood hout uit de laatste po-
pulieren "Op de Bos" doen waaien en nog 
eens benadrukt dat ze echt weg moeten. Dit 
gebeurt nog dit jaar maar eerst gaan we met 
de gemeente aan tafel om een mooie    
nieuwe aanplant te bedenken. Heeft u nog 
ideeën? Moeten het kastanjes worden, of 
beuken of noten of allemaal appelbomen 
zoals ik in Frankrijk zag? 
In ieder geval starten we weer met frisse 
moed, blijven alert op de plannen over de 
Grensmaas en de Maasroute, de schapen, 
het nieuwe bergbezinkbassin, het openbaar 
vervoer, de zwaluwen en de uilen èn op een 
verjongende aanpak voor de activiteiten 
voor 55-plussers. 
 
U hoort nog van ons! 
 
Trudy Teunissen 

De seniorenbieb 
 
Sinds enkele maanden draait onze senio-
renbieb op volle toeren. Samen met de kin-
derbieb is het een gezellige gelegenheid 
om naar toe te gaan en wat boeken uit te 
zoeken. We hebben op dit moment bijna 30 
leden dus het gaat aardig de goede richting 
uit. 
Een leuke tip is misschien wel het kopen 
van een jaarabonnement van f 10,- in 
plaats van bijvoorbeeld bloemen bij een 
verjaardag. Dit is zeker zo leuk en origi-
neel. 
Verder is mij ter ore gekomen dat voor ver-
schillende senioren een nieuwe wereld is 
opengegaan. Zij lazen vroeger geen letter 

(behalve dan de krant misschien) en zijn 
nu uitgebreid aan het lezen geslagen, 
want zoals mij vorige week iemand zei: 
"Ik had laatst een historische roman over 
Hendrik de Vijfde geleend. Ik weet er nu 
alles van. En het is geweldig om ergens 
in een hoekje te zitten lezen. Het maakt 
me volkomen rustig en gelukkig". 
Dat is nog eens een echte positivo, maar 
zo is het. Lezen verrijkt uw geest! 
De boekencollectie is al een keer gewis-
seld. Bij deze collectiewissel zijn toen te 
weinig grootletterboeken teruggekomen. 
Bij de volgende collectiewisseling zal dit 
weer worden rechtgetrokken. 
Aangezien alles op de schouders van 
vrijwilligers terecht komt en wij daar een 
gebrek aan hebben, vragen wij ouderen 
met klem te reageren op een vrijwilli-
gersbaantje in de bieb. Liefst een keer 
per week, maar twee keer per maand 
kan ook. Leuk en leerzaam werk. 
Hebt u interesse, bel 3640853 en ik kan 
u er meer over vertellen, of ga naar de 
bieb op dinsdag of donderdagochtend. 
 
Veel succes. 
 
Mieke van Lith 
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"We doen een 
beroep op uw 
creativiteit, uw 
visie, uw mening, 
op wat van belang 
is om de 
leefbaarheid van 
ons dorp vast te 
houden, dan wel te 
verbeteren !!" 

Een goed idee….een goed plan ! 
 
Als je lid van de Dorpsraad Itteren bent, heb je in de loop van de jaren, kennis en ervaring 
opgebouwd om je werk in zo’n Dorpsraad op een redelijke manier te kunnen doen. 
Je moet dan echter niet de illusie krijgen dat je, wat Itteren betreft, de wijsheid in pacht hebt 
en alles wel “effe” zal regelen. 
De neiging daartoe zou aanwezig kunnen zijn, maar die moet wel onderdrukt worden. Om-
dat er ook ruimte moet blijven voor andere bewoners van Itteren, voor ideeën van anderen, 
voor suggesties van anderen, voor plannen van anderen. 
En die ruimte is er !! 
Om dat  even toe te lichten: het gemeentebestuur van Maastricht (Gemeenteraad en Colle-
ge van B. en W. ) heeft in april 1999 een beleidsnotitie goedgekeurd, met als titel “Kleine 
Kernenbeleid Maastricht”.  In die notitie worden visie en uitgangspunten genoemd, te ma-
ken hebbend met het kleine kernenbeleid voor Borgharen en Itteren, in de jaren 1999 – 
2002.  
Ter concretisering van het kleine kernenbeleid is door de gemeenteraad ook geld beschik-
baar gesteld en wel voor Itteren f 25.000,-- per jaar, over de jaren 1999 t/m 2002.  
In de gemeentelijke beleidsnotitie staat daarover het volgende statement: 
“Het kleine kernenbeleid is dan ook gericht op het leveren van maatwerk op alle beleidsvel-
den van lokaal bestuurlijk niveau, met als hoofddoelstelling het behouden en versterken van 
de fysieke en sociaal-economische structuur in het dorp Itteren”. 
 
De Dorpsraad is gevraagd met voorstellen of plannen te komen die, in het kader van het 
kleine kernenbeleid, een aanvulling kunnen zijn op het huidige voorzieningenpakket in Itte-
ren en daarmee een bijdrage te leveren aan handhaving en verbetering van de leefbaar-
heid.  
 
Met andere woorden: ideeën, suggesties, plannen enz. die kunnen bijdragen aan handha-
ving c.q. verbetering van de leefbaarheid van ons dorp, en die geld zouden kosten, daar-
over kan gesproken worden met de gemeente. 
 
Onze vraag aan iedere Itternaar is: 
hebt u ideeën, suggesties, plannen,  die een extra bijdrage kunnen leveren aan het voorzie-
ningeniveau in ons dorp en daarbij ook als realistisch gekwalificeerd kunnen worden, geef 
dat dan door aan de Dorpsraad.  
Hetzij met een telefoontje naar voorzitter of de secretaris of naar de overige bestuursleden, 
hetzij schriftelijk. 
Het moge duidelijk zijn.  
We doen een beroep op uw creativiteit, uw visie, uw mening, op wat van belang is 
om de leefbaarheid van ons dorp vast te houden, dan wel te verbeteren !!  

Bejaarden…….of  senioren 
 
De één heeft het over bejaarden en de ander heeft het over senioren. Of ze altijd hetzelfde 
bedoelen is maar de vraag. Bejaarden of senioren……what ‘s in a name ? 
Feit is natuurlijk wel dat in het taalgebruik de omschrijving “bejaarden”  een andere inhoud 
heeft dan de omschrijving “senioren”. 
Wanneer behoor je tot de bejaarden ?  U mag het zeggen ! 
Wanneer behoor je tot de senioren ? Dat is wat duidelijker. Over het algemeen de 55-
plusser. 
In het hedendaagse taalgebruik heeft de naam “bejaarden” een wat negatieve klank ge-
kregen, omdat het dan om “oude mensen” zou gaan, die minder initiatief tonen, wat af-
wachtender zijn, enzovoort, enzovoort. 
En dat imago heeft de groep senioren niet. 
Want senioren zijn geen “oude mensen”. Zeker in deze tijd niet. 
Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de groep senioren een doelgroep ge-
worden, waar o.a. de commercie zich sterk op richt.  
Andere mogelijkheden, andere inzichten, andere wensen en noem verder maar op, dit alles 
maakt dat de senioren, geen bejaarden zijn. 
Daarom ook dat de “bejaardenvereniging” van Itteren, zoals die vroeger en ook nu nog 
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"Als u zelf, als 
senior, al 
bepaalde 
suggesties of 
ideeën hebt, dan 
zouden wij dat 
graag van u 
horen" 

wordt genoemd in het dagelijkse taalgebruik, enige tijd geleden omgevormd is tot 
“seniorenvereniging”. 
Om daarmee aan te geven dat  de doelgroep de senioren zijn, inclusief de bejaarden.  
Het enige probleem is dat de activiteiten van een seniorenvereniging, anders en uitgebrei-
der zullen moeten zijn. Dus niet alleen kienen en kaarten, hoe leuk dat ook kan zijn.  
Andere vormen van recreatie, vrijetijdsbesteding. Meer eigentijds en aansluitend op de 
wensen en ideeën die nu bij senioren leven. 
De Seniorenvereniging hoopt in het komend najaar wat activiteiten op te starten die interes-
sant kunnen zijn voor de vrij grote groep senioren, die in Itteren woont.  
Geen voorgeprogrammeerde activiteiten, maar wel activiteiten waar men behoefte aan 
heeft en die men zelf wil. 
Welke activiteiten dat precies zullen zijn, zal nog duidelijk moeten worden. 
Als u zelf, als senior, al bepaalde suggesties of ideeën hebt, dan zouden wij dat graag van u 
horen. We zullen er gegarandeerd iets mee doen. 
Neem eens contact op met de secretaris of voorzitter van de seniorenvereniging. 
Käthe Dolmans is de secretaris, tel. no. 3645289, Johan Smit is de voorzitter, tel. 3210963 

De zwaluwen in 2000 
 
Een zwaluw maakt nog geen zomer, zegt een bekend spreekwoord. Toch mag je op de 
meeste plaatsen in Nederland blij zijn als je er eentje ziet. De zwaluw is een van de symbo-
len van de zomer. Rondvliegende zwaluwen horen bij het zomergevoel. Wie raakt niet on-
der de indruk van de vliegkunsten van deze kleine vogeltjes.  
 
Het gaat de laatste jaren slecht met de huiszwaluw en de oeverzwaluw. De huiszwaluw 
maakt altijd het nest aan de gevel van gebouwen. Dit in tegenstelling tot de boerenzwaluw, 
die altijd in een gebouw het nest maakt. Oeverzwaluwen maken hun nest in de steile, zach-
te wanden zoals rivieroevers. Het is echter niet goed bekend waarom het nou juist met deze 
twee zwaluwsoorten slecht gaat. We weten dat de weerssituatie in de overwinteringsgebie-
den een rol spelen. Ook zijn nieuwbouwhuizen niet meer geschikt, je ziet immers nauwelijks 
meer overhangend daken. Om meer inzicht te krijgen doet het SOVON ( De Nederlandse 
vereniging voor vogelonderzoek) al jaren onderzoek naar de huiszwaluw en oeverzwaluw.  
 
Een belangrijk deel van dit onderzoek doen vrijwilligers. Ieder jaar weer worden zo in heel 
Nederland alle gebieden uitgeplozen op zwaluwnesten. De huiszwaluw tel ik vanaf  1994 
voor het gebied Borgharen en Itteren. Vanaf 1997 tel ik ook de oeverzwaluwen.  De werkwij-
ze is eenvoudig. In de zomerperiode worden alle geschikte lokaties twee keer bezocht. Alle 
bewoonde nesten worden geteld. De resultaten gaan naar SOVON, waar alle gegevens wor-
den verwerkt tot rapporten.  
 
In dit stukje wil ik de resultaten uit 2000 presenteren. Borgharen en Itteren vormen immers 
een bolwerk voor beide soorten zwaluwen. In de directe omgeving zijn bijna geen zwaluw-
nesten meer te vinden. In de tabel staan alle gegevens van de afgelopen jaren. 

Het aantal huiszwaluwnesten schommelt dus al jaren tussen de 50 en de 65, alleen in 2000 
daalt dit tot 41. Een verklaring heb ik niet, wel past de daling in de trends op provinciale- en 

HUISZWALUWNESTEN        

Jaar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Borgharen 36 37 51 38 39 39 28 

Itteren 14 16 14 21 25 26 13 

Totaal 50 53 65 59 64 65 41 

OEVERZWALUWNESTEN        

Jaar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Aantal    84 193 229 57 



Berichten Pagina 4 

"De Dorpsraad is 
van mening dat 
er absoluut iets 
gedaan moet 
worden om de 
veiligheid van de 
inwoners bij 
hoogwater te 
garanderen" 

Bel Mevr. T. Teunissen  
Contactpersoon Itteren 
Pasestraat 44  tel: 364 59 93 

landelijke niveau. Wat wel opvalt is dat er alleen  nog maar nesten in de het oude deel van 
Borgharen te vinden zijn, en dan met name in de Spekstraat, Kasteelstraat, Middenstraat, 
Kerkstraat en Juliananstraat. In 1996 waren er nog 6 nesten te vinden in het nieuwe deel 
van Borgharen, maar de laatse jaren broedt er geen enkele huiszwaluw meer.  
 
De oeverzwaluw maakt in Nederland een enorme come-back. De hoogwaters spelen daarbij 
een grote rol. Ieder hoogwater zorgt er immers voor dat er weer steile, onbegroeide oevers 
zijn. Als oevers dichtgroeien, verdwijnt de oeverzwaluw. Je ziet dan ook een enorme stijging 
in de laatste jaren. Echter in 2000 vallen de resultaten erg tegen. Ook dit is bekend van de 
oeverzwaluw. De huiszwaluw is erg honkvast, maar van de oeverzwaluwen weten we dat ze 
heel makkelijk op een andere plek een nieuwe kolonie bouwen.  
 
Voor beide soorten is 2000 dus een slecht jaar. Het is te hopen dat dit eenmalig was en dat 
we dit jaar weer de normale aantallen vinden. 
 
Carlo Poolen 
Trichtervoogdenstraat 70 
6223 CT Borgharen 
043 – 362 62 61 

Grind voor veiligheid ja, voor winstbejag nee! 
 
Onder bovenstaand motto hebben de bewoners van de Grensmaasgemeenten zich mas-
saal verzet tegen de rampzalige plannen van de Maaswerken om de Maasdorpen zoge-
naamd te beschermen tegen hoogwater. Nooit eerder hebben de Maasdalbewoners zich zo 
eendrachtig samengepakt om te protesteren. Door de leden van Dorpsraad, in dit geval 
aangevuld met Peter Dassen en Peter Schols die zich hebben aangemeld om de Dorps-
raad in de strijd tegen de plannen van de Maaswerken bij te staan, zijn tientallen vergade-
ringen, voorlichtingsavonden, inspraakavonden en dergelijke bijgewoond. Er zijn brieven 
naar de verantwoordelijke staatssecretarissen gestuurd en naar de leden van de 2e Kamer. 
Er heeft overleg plaatsgevonden met de lokale en provinciale politiek. Ook heeft de provin-
ciale politiek een werkbezoek gebracht aan Itteren op 25 april. Dit alles heeft er toe geleid 
dat de voorliggende plannen van tafel zijn omdat door ons duidelijk is gemaakt dat voor de-
ze plannen absoluut geen maatschappelijk draagvlak aanwezig was.  
 
Waarom dit massale verzet? De Dorpsraad is van mening dat er absoluut iets gedaan 
moet worden om de veiligheid van de inwoners bij hoogwater te garanderen. Weliswaar is 
gebleken dat de aangelegde kades tijdens recente "hoogwaters" hun diensten hebben be-
wezen maar de kades geven op dit moment slechts een veiligheidsniveau van 1 op 50. Dit 
is absoluut te weinig. In het Nederlandse rivierengebied (Land van Maas en Waal) wordt 
gewerkt met een veiligheidsniveau van 1 op 1250! De recente overstromingen in Frankrijk 
en Polen in het achterhoofd is het niet uit te sluiten dat ook Limburg weer geconfronteerd 
wordt met hoogwater. Er moet dus iets gebeuren. 
 
Ontgrinding ligt dan het meest voor de hand, daar ontkomen we niet aan. Maar dan alleen 
ontgrinding in het belang van de veiligheid. Als we echter akkoord waren gegaan met de 
voorliggende plannen van de Maaswerken zouden we in Itteren geconfronteerd zijn gewor-
den met een volledige verwoesting van het omliggende landschap en met minstens 20 jaar 
geluids- en stofoverlast. Op de kaart op de volgende bladzijde is dat duidelijk te zien. Daar-
naast waren bijkomende problemen als verzakkingen van huizen zeker niet uitgesloten. 
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Referentie-ontwerp voorjaar 2001 
 
(dit is het ontwerp dat begin deze zomer van 
tafel is geveegd!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomgeulverbreding ten noord-westen 
van Itteren, ± 62 ha; 
 
 
Weerdverlaging 
ten oosten van de stroomgeulverbreding, 
± 10 ha; 
 
 
Dekgrondberging ten oosten van Itteren,  
± 59 ha. 
 
Totale vergraving: ± 131 ha 
 
 
Aan te leggen langshaven 
 
 
 
 
 
Stroomgeulverbreding: 
 
Verbreding van de hoofdgeul (het zomerbed) 
van de Grensmaas door het weggraven van 
de oevers. In deze stroomgeulverbreding 
wordt de weerd gemiddeld 6 meter verlaagd. 
 
Weerdverlaging: 
 
Het verlagen van de oeverzones van de 
Grensmaas in aansluiting op de verbreding 
van stroomgeul 
 
Dekgrondberging: 
 
In deze lokatie wordt eerst grind verwijderd 
waarna het ontstane tot wel 16 meter diepe gat 
wordt opgevuld met de (vervuilde) dekgronden 
die bij de stroomgeulverbreding en de weerd-
verlaging zijn vrijgekomen. De bodem in de lo-
katie Itteren is opgebouwd uit 2 tot 2,5 meter 
dekgrond met daaronder 6 tot 12 meter grind. 
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Ook zou rekening gehouden moeten worden met een forse daling van de waarde van de huizen. In de geplande 
natuurontwikkeling na de ontgrondingen hadden wij evenmin vertrouwen De omgeving van Itteren zou een ver-
zamelplaats worden van plastic afval dat in de struiken en bomen zou blijven hangen. Waar de gronden een à 
twee meter onder maaiveld afgewerkt zouden worden, zou ons inziens in plaats van de ons voorgeschotelde 
nieuwe natte biotopen alleen sprake zijn van grote ondiepe waterplassen. Een ideale broedplaats voor bijvoor-
beeld muggen. 
  
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Provincie Limburg op 13 juni 2001 is geconstateerd dat de plannen 
op geen enkel draagvlak konden rekenen bij de plaatselijke bevolking. Bovendien is geconstateerd dat de plan-
nen niet budgettair neutraal waren en juridische problemen opleverden.  
 
Uit een persbericht van de provincie Limburg na afloop van het bestuurlijk overleg blijkt dat afgesproken is tus-
sen de verschillende partijen dat de Provincie Limburg het initiatief zal nemen om samen met de regio tot alter-
natieve plannen te komen die wel op voldoende draagvlak in de regio kunnen rekenen. Het gaat dan om varian-
ten die minder oppervlakte vergen, die de hinder tijdens de grindwinning beperken en die de periode van winning 
bekorten. 
 
De provincie heeft inmiddels ir. J.J. de Waal Malefijt aangetrokken om een aangepast plan voor de Grensmaas 
te ontwikkelen. Het aangepaste plan dat de heer de Waal Malefijt zal ontwikkelen dient blijkens een persbericht 
van de provincie Limburg een integraal plan te zijn. Dat betekent dat naast het afgesproken niveau van hoogwa-
terbescherming ook natuurontwikkeling en grindwinning onderdeel van dit Grensmaasplan zullen zijn. Uitgegaan 
wordt van een budget neutrale uitvoering. Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is thans van wezenlijk 
belang. 
 
De Dorpsraad Itteren heeft in gezamenlijk overleg met de andere belangenverenigingen aangegeven dat men 
pro-actief wil reageren. Dat wil zeggen dat we het maken van plannen niet meer uitsluitend aan de Maaswerken 
zullen overlaten. Wij zullen aangeven wat voor ons acceptabel is. De Maaswerken  kan dan uitrekenen of hier-
mee de beoogde veiligheid wordt behaald. Budgetneutraliteit is voor ons geen optie. Als blijkt dat er geld bij 
moet dan moet het Rijk maar bijbetalen. Veiligheid is een overheidstaak en mag, zoals ook elders in het land 
ook in Limburg gerust geld kosten. Wat de natuurontwikkeling betreft hebben we als Dorpsraad aangegeven dat 
de zogenoemde nieuwe natuur geen noodzaak is. Het huidige cultuurlandschap is beslist ook de moeite waard.  
  
Om u een indruk te geven van de partijen waarmee we op dit moment samenwerken volgt hieronder een opsom-
ming. Allereerst natuurlijk de belangenverenigingen die direct belang hebben bij de Grensmaasplannen in ver-
band met hoogwaterbescherming (van zuid naar noord), vervolgens de belangenverenigingen die meedoen van-
uit diverse andere aspecten. 
 
Stichting Leefbaar Boschpoort/Boscherveld, Buurtraad Borgharen, Dorpsraad Itteren, Buurtvereniging Voul-
wames, Stichting Leefbaar Geulle aan de Maas, Dorpsraad Meers, Buchten tegen Grindlawaai, Buurtvereniging 
Papenhoven, Belangencomité Schipperskerk/Berghaven en Vereniging Stop Wateroverlast Roosteren. 
 
Stichting Milieufederatie Limburg, Federatief Verband tegen ontgrinding, Stichting Limburgs Landschap, Vereni-
ging Natuurmonumenten, Stichting Ontgronden Nooit, IVN district Limburg, CNME Maastricht & Mergelland, Mili-
eusteunpunt Meerssen, Staatsbosbeheer regio Limburg-Oost Brabant, Natuurhistorisch genootschap, Visstand-
verbetering Maas, LLTB, NVVS Regio Zuid en de Vereniging Vrienden van de Maas. 
 
Omdat het werken met een dergelijk grote groep nogal moeizaam verloopt is besloten een opdeling te maken in 
een tweetal groepen. Hierbij werken wij als Dorpsraad samen met Boschpoort, Borgharen, Voulwames en Geulle 
aan de Maas. 
 
De eerste gesprekken met de heer de Waal Malefijt zullen begin september gaan plaatsvinden. 
Nog eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn over de uiteindelijke uitvoeringsplannen.  
 
Zoals gezegd willen wij een pro-actieve benadering. De Dorpsraad Itteren heeft daarbij in principe als inzet: 
1. Veiligheid op de eerste plaats (beschermingsniveau 1 op 250); 
2. Minimale overlast zowel in tijd als anderszins; 
3. België (Hochterbampd) moet bij de plannen betrokken worden; 
4. Grindwinning beperken tot winterbed; 
5. Budgetneutraliteit moet van tafel; 
6. Stroomgeulverbreding is niet geheel nodig. Met 1/3 van de oorspronkelijk plannen wordt volgens ons de vei-

ligheid reeds gegarandeerd; 
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7. Droge winning (geen baggerschepen in de Maas); 
8. Geen werkverkeer door het dorp; 
9. Geen dekgrondbergingen; 
10. Concrete afspraken over opruimen van zwerfvuil na hoogwater zijn noodzakelijk. 
 
De Dorpsraad is zich nog aan het beraden hoe we u het beste kunnen informeren. De Dorpsberichten is hiervoor 
niet het meest geschikte medium omdat we maar één keer per 2 maanden uitkomen. De ontwikkelingen daaren-
tegen gaan razendsnel. Er wordt soms twee tot drie maal per week vergaderd. 
Heeft u vragen, is iets niet duidelijk of wilt u ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van plannen dan kunt 
u ten alle tijden contact opnemen met een van de leden van de speciaal voor deze gelegenheid in het leven ge-
roepen werkgroep. De werkgroep bestaat uit de volgende leden. Han Hamakers (woordvoerder), Maria Lhomme, 
Richard Smeets, Peter Dassen en Peter Schols. U kunt ook terecht bij de voorzitter of de secretaris van de 
Dorpsraad.  
 
Om een indruk te krijgen van hetgeen ons te wachten staat kunt u eens langs de Maas naar Meers en Maasband 
fietsen. U krijgt dan een goede indruk van het mooie Maasdal en in Meers kunt u het proefproject Meers bezoe-
ken. Dit proefproject is vrij toegankelijk voor het publiek. Ook kan men daar zien hoe er gewerkt wordt. Sinds be-
gin 2000 vindt de ontgronding door de firma L’Ortye hier plaats volgens het Grensmaasprincipe. Meer informatie 
over het proefproject is ook te vinden onder www.demaaswerken.nl. De fietsroute naar Meers/Maasband is vrij-
wel geheel vlak dus ook voor niet geoefende fietsers goed te doen. 

Informatie-bijeenkomst over de Euro. 
 
De Seniorenvereniging Itteren en de Dorpsraad hebben aan de Stichting Trajekt het verzoek gedaan om in Itte-
ren een voorlichtingsbijeenkomst te houden over de invoering van de Euro op 1 januari 2002.  
Deze informatiebijeenkomst zal plaatsvinden: 
 
Donderdag 11 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur, in de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat.  
 
Deze informatie zal gegeven worden door een deskundige van het Nationaal Forum voor de introductie van de 
Euro. Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden over de invoering en het gebruik van de Euro. 
 
In principe is deze informatiebijeenkomst bestemd voor de senioren in ons dorp, ook al zijn die geen lid 
van de seniorenvereniging. Iedere 55-plusser is dus van harte welkom.  
Toegang is gratis. Koffie of thee staat toch klaar. 

Jaarlijkse bijdrage Dorpsraad 
 
In de vorige editie van de Dorpsberichten heeft de penningmeester een overzicht gegeven van de financiële si-
tuatie van de Dorpsraad door middel van een financieel jaarverslag. 
 
Tevens was bij de dorpsberichten een acceptgirokaart gevoegd waarmee een ieder voor het komende jaar zijn/
haar bijdrage kon storten. 
 
De penningmeester heeft inmiddels al 100 bijdragen mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Diegenen die hun bijdrage nog willen storten maar de acceptgirokaart niet meer bezitten kunnen hun bijdrage 
ook rechtstreeks overmaken op de bankrekening nr. 97.92.52.547 ten name van de Dorpsraad. 

Koninklijke onderscheidingen 
 
Twee inwoners van Itteren hebben onlangs een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen, lid in de orde van 
Oranje Nassau. De Dorpsraad Itteren feliciteert Til Paulissen en Frans Horssels met deze mooie onderscheiding. 
 

Melding incidenten schapen 
 

Let op! Nieuw telefoonnummer 06-53979908. Dit gewijzigde nummer zal voortaan ook op de servicepa-
gina vermeld staan. 

http://www.demaaswerken.nl
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Inspraak Maasroute 
 
In mei 2001 is huis aan huis een speciale nieuwsbrief Zandmaas/Maasroute bezorgd. In deze nieuwsbrief werd 
aangegeven op welke wijze belanghebbenden konden inspreken op de plannen voor de Zandmaas/Maasroute. 
Veel mensen zullen gedacht hebben dat de inspraak voor Itteren niet van toepassing zou zijn. De Zandmaas be-
treft immers het gedeelte van de Maas ten noorden van Maasbracht en de Maasroute betreft het Julianakanaal. 
Leden van de Dorpsraad hebben de  voorlichtingsavond in Stein bezocht en vervolgens de plannen grondig na-
der bekeken en daarbij bleek dat de plannen met het Julianakanaal wel degelijk gevolgen zouden hebben voor 
Itteren. Men is namelijk voornemens het Julianakanaal vanaf de brug van Itteren over een lengte van ettelijke  
kilometers te verbreden aan de westzijde (Itterse kant) met ongeveer 30 meter. Dit was opmerkelijk omdat de 
eerste plannen altijd zijn uitgegaan van een verbreding aan de oostzijde. 
 
Opmerkelijk was dat het verbreden aan de westzijde in plaats van aan de oostzijde een gevolg was van bezwa-
ren die bewoners aan de oostzijde hadden ingebracht bij de eerste inspraakronde. Deze bezwaren heeft Rijkswa-
terstaat gehonoreerd. Vervolgens gaat men verbreden aan de westzijde terwijl er met de bewoners aan de west-
zijde nooit overleg is geweest. Een vorm van logica die wij niet kunnen volgen.  
 
E.e.a. was voor de Dorpsraad aanleiding om bezwaar aan te tekenen tegen de plannen. Voornaamste reden 
hiervoor is het feit dat verbreding plaatsvindt in het winterbed van de Maas. Dit is natuurlijk heel eigenaardig. Tot 
nu toe heeft Rijkswaterstaat altijd beweerd dat elke bebouwing in het winterbed een grote invloed heeft op de 
stuwing. Agrariërs in ons dorp die in het winterbed van de Maas toestemming vragen om bomen te planten voor 
aankleding landschap en bescherming voor vee (schaduw), stuitten steevast op grote bezwaren bij Rijkswater-
staat wat resulteerde in een verbod op de voorgenomen bebouwing c.q. aanplant. Ook toen de gemeente Maas-
tricht de weg Borgharen-Itteren met 10 cm wilde verhogen stuitte dit op problemen bij Rijkswaterstaat. We kun-
nen dan ook nauwelijks geloven dat een verbreding van het Julianakanaal over een breedte van 30 meter geen 
effect zou hebben op de waterstand. 
 
Voornaamste argument is dan ook dat wij vrezen dat een verbreding van het Julianakanaal in het winterbed zal 
leiden tot een grote stuwing in het geval van hoogwater. Dit wordt nog eens versterkt omdat de passage tussen 
de kade Op de Hoogmaas en het Julianakanaal smaller wordt. Verbreding van het Julianakanaal aan de westzij-
de zal ons inziens dan ook leiden tot een sterke en onacceptabele vermindering van de veiligheid in en rond ons 
dorp.  
 
Evenals bij de plannen met de Grensmaas hebben we onze inspraakreactie in goed onderling overleg afgestemd 
met de buurtvereniging Voulwames en de Stichting Leefbaar Geulle aan de Maas. 

Takkenroute 
 
Beter te vroeg dan te laat. We willen u er nu al op wijzen dat de takkenroute in het najaar zal gereden worden op 
5 en op 19 november. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 
 
In het voorjaar zijn tijdens de takkenroute 3000 kg opgehaald! 

Website Itteren 
 
Marco Smeets en Sander Falise hebben onlangs het domein www.itteren.nl geregistreerd. Zij zijn van plan deze 
pagina om te bouwen naar een site met een profesionele inhoud en uiterlijk.  
 
Alhoewel er op dit moment sprake is van een proefopzet zijn er op de site al heel aardige zaken te bekijken. De 
Dorpsraad vindt dit een heel aardig initiatief en zal met Marco en Sander in contact treden om te bekijken of zij 
ook nog iets voor de Dorpsraad kunnen betekenen. We denken dan aan het plaatsen van allerlei informatie uit 
de Dorpsberichten of over de plannen van de Grensmaas.  
 
Als u de beschikking heeft over een internetaansluiting moet u de site beslist eens bezoeken. Wellicht kunt u 
Marco en Sander ook nog helpen met aanvullende gegevens.  
 

www.itteren.nl 

http://www.itteren.nl
http://www.itteren.nl
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Nieuwe dienstregeling Stadsbus 
 
Met ingang van 10 juni heeft Stadsbus een nieuwe dienstregeling ingevoerd. De aanleiding voor de nieuwe 
dienstregeling was de ingebruikname van de centrale vervoersas via Maagdendries/Statensingel. Voor Itteren is 
er vrijwel niets veranderd. Zoals eerder beschreven zijn de door ons ingediende wensen helaas niet gehono-
reerd. Alleen op zaterdagochtend is er een extra vaste bus ingezet. Deze bus van lijn 8, Itteren v. 09.02 uur ver-
vangt de belbus van lijn 31, Itteren vertrek 08.57 uur. Per abuis staat laatstgenoemde rit wel nog in het dienstre-
gelingboekje. 
 
Bij deze Dorpsberichten is een overzicht gevoegd met daarop de vertrektijden uit Itteren. Voor de volledige 
dienstregeling dient u een dienstregelingboekje aan te schaffen. 

Uit de Stadskrant 
 
Voor degene die op op vakantie zijn geweest en de info van de gemeente Maastricht m.b.t. het ophalen van het 
GFT-afval hebben gemist volgt hieronder de tekst van het door de gemeente uitgebrachte persbericht. Waar 
sprake is van vroeg in de ochtend moet men al gauw denken aan 07.00 uur! 
 
GFT-emmers in Itteren 
 
Met ingang van week 29 (maandag 16 juli) gaat de gemeente al vroeg in de ochtend de GFT-containers/emmers 
in Itteren ophalen. Om niet het risico te lopen dat de container/emmer blijft staan, herinneren wij u eraan deze de 
avond tevoren, na 22.00 uur, dan wel maandagochtend vroeg, buiten te zetten. Het GFT-afval wordt in Itteren al-
tijd in de oneven weken opgehaald. 

Opmerkelijke kunstwerken in Beatrixhaven Maastricht 
 
Sinds enkele maanden is bij de noordelijke entree van het industrieterrein Beatrixhaven in Maastricht een vijftal 
kunstwerken te bewonderen. Aanleiding voor de plaatsing van de kunstvoorwerpen, ontworpen door Total De-
sign, is de intensieve samenwerking tussen de gemeente Maastricht en Essent Milieu. 
 
De bedoeling was om in het industriegebied een aandachttrekkende markering aan te brengen. Het moest ietwat 
argeloos of zelfs mysterieus uitzien, waardoor de verrassing van een langschappelijk wezensvreemd element 
des te groter zou worden. 
 
Overdag zijn de kunstvoorwerpen door hun lichte kleur goed zichtbaar. ‘s-Avonds, tegen de achtergrond van de 
compostfabriek van Essent Milieu, blijven de wigwamachtige objecten door hun fraai verlichting niet onopge-
merkt. 
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Woorden en daden op z’n Mestreechs 
 
In de Dorpsberichten wordt regelmatig melding gemaakt van plannen die de gemeente voornemens is te gaan 
uitvoeren. In de praktijk blijkt regelmatig dat de plannen niet of anders of later worden uitgevoerd dan in de 
Dorpsberichten stond beschreven. Soms worden plannen helemaal niet uitgevoerd of op de lange baan gescho-
ven. Recente voorbeelden zijn de afwerking van het bergbezinkbassin aan de Meebruggenweg (niet uitgevoerd 
volgens afspraak), invoering 30-km zone (niet uitgevoerd), de aanleg van het bergbezinkbassin in de Holstraat 
(niet uitgevoerd), de kap van bomen Op de Bos (niet uitgevoerd volgens afspraak), vernieuwing Pasestraat 
(geen communicatie met Stadsbus zoals was afgesproken) en de aanleg van het fietspad achter Ankersmit 
(uitvoering weer met een jaar vertraagd). 
 
Wij vinden dit als Dorpsraad een heel vervelende zaak. Niet alleen omdat de plannen niet of niet volgens af-
spraak worden uitgevoerd maar ook omdat de geloofwaardigheid van onze berichtgeving in het geding komt. 
 
In het halfjaarlijkse overleg met de wethouders hebben we deze kwestie aangekaart. Een duidelijk antwoord op 
deze problematiek hebben we niet gekregen. We zullen deze zaak kritisch blijven volgen.  

Oproep oud-leden scoutinggroep Lord Baden Powell 
 
Scoutinggroep Lord Baden Powell uit Pottenberg houdt op Zaterdag 6 oktober een reünie ter gelegen-
heid van haar 30-jarig bestaan. Helaas is niet van alle leden het adres beschikbaar. Vandaar dat oud 
leden van de scoutinggroep Lord Baden Powell die nog geen uitnodiging hebben ontvangen en wel wil-
len deelnemen aan deze reünie opgeroepen worden hun adres op te geven; zij ontvangen dan alsnog 
een uitnodiging. 
Hiervoor kan telefonisch contact worden opgenomen met J. Zeegers, telefoon 043-3438678 of met A. 
Kengen, telefoon 043-3214215. 

Overlast steenmarters? 
 
 
Op de volgende bladzijde vindt u een 
door de Provincie uitgegeven persbe-
richt betreffende de overlast veroor-
zaakt door steenmarters.  
 
Het onderzoek beperkt zich op dit 
moment alleen tot Borgharen. Indien 
u nu of in het verleden last heeft 
(gehad) van deze dieren verzoeken 
wij u dit te melden aan een van de le-
den van de Dorpsraad. 
 
Wellicht dat eventuele oplossingen 
dan ook in Itteren kunnen worden toe-
gepast. 
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PROVINCIE LIMBURG LAAT ONDERZOEK DOEN NAAR STEEN-
MARTERS IN BORGHAREN 
 
De Provincie heeft onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen opdracht gegeven een voorbeeldonder-
zoek uit te voeren naar het voorkomen van de steenmarter in Borgharen, gemeente Maastricht.  
 
De steenmarter is een karakteristieke bewoner van de Limburgse dorpen en stadsranden aan de oostzijde van 
de Maas. Hoewel dit 's nachts levende roofdiertje al sinds mensenheugenis in Limburg aanwezig is, nemen de 
laatste jaren de klachten over overlast van steenmarters lokaal sterk toe. Steenmarters veroorzaken overlast 
wanneer ze zich vestigen op zolders van gebouwen. Aan auto's wordt schade aangericht doordat steenmarters 
onder de warme motorkap kruipen en daar kabels of slangen kapotbijten. 
 
De nieuwe Flora- en Faunawet geeft Gedeputeerde Staten waarschijnlijk in 2002 de mogelijkheid om ontheffin-
gen te verlenen om schadeveroorzakende steenmarters te kunnen vangen. Kennis over het nut en de noodzaak 
van dergelijke ontheffingen ontbreekt echter. De Provincie Limburg wil graag meer informatie over de steenmar-
terpopulatie verkrijgen en heeft daarom Alterra gevraagd daar onderzoek naar te doen.  
 
In Borgharen (gemeente Maastricht) voerde de buurtraad in 1999-2000 een buurtenquête uit die liet zien dat 
ruim de helft van de bevolking al met het steenmarterprobleem in aanraking was geweest. Onder de bevolking 
bestaat de indruk dat de steenmarters in Borgharen een uitzonderlijke hoge dichtheid bereikt hebben. 
 
De Provincie Limburg stelt aan Alterra de vraag wat nu het werkelijke aantal steenmarters in Borgharen is. Ver-
der wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er zijn om overlast te voorkomen of te 
beperken. In het project zijn ook voorlichtingsactiviteiten opgenomen. De onderzoekers beschikken over uitge-
breide ervaring met de steenmarterproblematiek en zullen de bevolking suggesties aandragen hoe om te gaan 
met steenmarters. 
 
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Zuid, is medeopdrachtgever voor het onder-
zoek, dat ongeveer een jaar gaat duren. Gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor klachten over steenmar-
ters en andere beschermde zoogdieren. De gemeente Maastricht is daarom ook bij het onderzoek betrokken.  
Met het onderzoek is een bedrag van NLG 113.702,00 (EUR 51.595,72) gemoeid. De Provincie betaalt daarvan 
NLG 78.002,00 (EUR 35.395,76). 

Biljartnieuws van B.C. Les Autres 
 
Nu het biljartseizoen ten einde is willen we daar toch even op terugblikken. De onderlinge (libre)competitie, was 
spannend vanaf het begin. Gespeeld werd er voor de wisselbeker Coupe Juan (Dolmans), hij is zijn dorpsgeno-
ten nog niet vergeten waarvoor onze dank. De winnaar werd uiteindelijk Harry Wolfs voor Hans Scheepers en 
als derde Sander Royen. 
Het bandstootkampioenschap, met als inzet de MAJA-trofee (Jack en Maria Winkens) die deze keer definitief 
werd verspeeld is gewonnen door ondergetekende. En daarmee de trotse eigenaar van deze prachtige trofee, 
tweede werd Alex Speetgens en (weer) derde Sander Royen. 
Dan het driebanden met als inzet de prachtige wisselbeker Coupe Henk en Daniëlle. Tot de laatste speeldag 
moesten we hier op een beslissing wachten, het was tenslotte Ton Putman die in een daverende finalepartij zijn 
laatste opponent Jef Penders in 10 !!! beurten versloeg en verdiend kampioen werd, tweede werd dus Jef Pend-
ers en derde Huub Scheepers. 
 
Al met al mogen we terugblikken op een succesvol seizoen. 
 
De schenkers van de wisselbekers (allen aanwezig bij de prijsuitreiking) zeer hartelijk bedankt. 
 
Als u (van sept. tot mei) ‘s-maandags eens naar onze sport wilt komen kijken, u bent van harte welkom in ons 
clublokaal, café ‘t Trefpunt. 
 
Ten slotte; Jo en Tiny Lambrichs hebben (door het schenken van een prachtige wisselbeker) hun naam verbon-
den aan de bandstootcompetitie met ingang van 2001. Voor Jo, lid van onze vereniging DE kans zijn eigen 
beker te winnen. In ieder geval Jo en Tiny bedankt!!! 
 
Hans Jacobi (voorzitter) 
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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) 
06 539 79 908 

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 oktober  
2001 
 
Volgende uitgave: 31 oktober 2001. 

Let op: 
nieuw redactieadres 

Activiteitenkalender voor de maanden september en oktober 
 
22 september        : Openbaar vervoer promotiedag, hele dag gratis openbaar vervoer! 
15 t/m 19 oktober  : Herfstvakantie, vakantiedienstregeling stadsbus. 
 
Landelijke collectes in september en oktober 
 
02-09   t/m 08-09  Ned. kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina fonds 
09-09   t/m 15-09  Prinses Beatrix Fonds 
16-09   t/m 22-09  Nier stichting Nederland 
23-09   t/m 29-09  Nat. Kollekte Verstandelijk Gehandicapten 
 
30-09   t/m 06-10  Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren 
07-10   t/m 13-10  Nederlandse Brandwonden Stichting 

Wat is er te doen de komende twee maanden? 

 
 

mailto:dorpsraad-itteren@planet.nl

