Jaargang 2001
Nr 4, oktober

Berichten van de
Dorpsraad
Beste Dorpsgenoten,
U moest eens weten hoe hard er de afgelopen maanden gewerkt is.
Vooral de werkgroep Grensmaas heeft de
handen en de agenda vol aan vergaderingen en afspraken.
Tijdens de spontaan ingelaste meeting van
donderdagavond 27 september j.l. in de Aw
Sjaol, konden de vele aanwezige belangstellenden van Han Hamakers en Peter
Schols de laatste stand van zaken m.b.t. de
nieuwe Grensmaasplannen vernemen:
“Wij willen geen kleibergingen achter onze
huizen” !
Om dat te bereiken moet door de Dorpsraad
nog enorm geknokt worden.
Hiervoor zetten zich in naast Han Hamakers, Richard Smeets en Maria Lhomme als
leden van de Dorpsraad, ook Peter Dassen
en Peter Schols als oud-leden van de
Dorpsraad.
Dat kost behalve veel inzet en tijd, ook veel
geld.
Wij hebben overleg met groepen en bewoners uit het Grensmaasgebied (Maastricht
tot en met Roosteren) en ontvangen die regelmatig in de Aw Sjaol in Itteren. Omgekeerd gaan wij ook naar andere plaatsen in
de Grensmaas regio.
Het zal u duidelijk zijn dat die activiteiten
geld kosten.
Daarom dat wij ook jaarlijks op de Itterse
bewoners een beroep doen om de Dorpsraad financieel te steunen bij haar werk.
De penningmeester liet mij onlangs weten
dat er dit jaar minder Itternaren dan in voorgaande jaren, het werk van de Dorpsraad
financieel steunen. Van de 400 gezinnen
hebben tot nu toe 100 gezinnen gebruik gemaakt van de acceptgiro die we een paar
maanden geleden bij de Dorpsberichten
voegden.
De resterende 300 Itterse gezinnen worden
uitgenodigd alsnog hun bijdrage aan de
Dorpsraad over te maken op bankrekeningnummer 97.92.52.547.
Ieder bedrag is welkom, ook al omdat u
daarmee tot uitdrukking kunt brengen dat u
de inzet van de Dorpsraadleden waardeert.
Trudy Teunissen

Het hek is van de dam
We permitteren ons een dichterlijke vrijheid om u te laten weten dat het hek niet
van de dam maar wel van de kade is.
Want het Waterschap Roer en Overmaas
liet ons weten dat van de kaden rond Itteren er een aantal klappoortjes inclusief
scharnieren verdwenen zijn. M.a.w. gestolen. Het is eigenlijk te gek voor woorden.
Maar dit soort dingen gebeurt toch. Hebt u
een idee waar die poortjes gebleven zijn,
dan horen we dat graag om Roer en Overmaas daarover te kunnen informeren.

Actuele zaken
Bomen Op de Bos
Van de Dienst Stadsbeheer en Facilitaire
Zaken kregen we de mededeling dat in de
periode november/december de rij populieren zal worden gerooid. In de periode
december/januari zal herplant plaatsvinden. Het betreft dan aan de noordkant wederom een klein productiebosje van populieren. Niet de populieren die er eerst ston-
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den maar een wat sterkere soort. Het is de bedoeling dat dit bosje, in tegenstelling tot voorheen, nu wel goed onderhouden en beheerd gaat worden zodat we weer een fatsoenlijke
entree van Itteren krijgen. Er is gekozen voor populieren in verband met een herplantplicht.
Dit bosje zal over ca. 30 jaar wederom gekapt worden omdat deze bomen dan weer kaprijp
zijn.
Aan de zuidzijde (zijde voetbalveld) komen grootbladerige linden. Om de overgang tussen
de huidige situatie en de nieuwe situatie niet al te groot te maken is gekozen voor een boom
met een stamdiameter van 18 tot 25 cm. Dat is in principe al een redelijk grote boom. We
hadden het graag anders gezien maar de bewoners van Op de Bos zullen helaas nog een
keer geconfronteerd worden met het opruimen van de bladeren van de populieren.
Na de kap van de bomen kunnen we gelukkig weer met een gerust hart over Op de Bos
wandelen/fietsen, zonder bang te hoeven zijn voor vallende takken e.d.
Bomen langs fietspad achter Ankersmit

"Net zo min dat
behaalde
resultaten in
verleden garanties
geven voor de
toekomst (denk
aan uw aandelen)
geven beloftes van
de gemeente geen
garantie dat er
daadwerkelijk iets
gebeurd."

In de wei langs het fietspad achter Ankersmit staat ook een groot aantal populieren. Evenals
de populieren Op de Bos zijn deze bomen al jaren niet verzorgd en kaprijp. Het komt regelmatig voor dat het fietspad versperd wordt door afgebroken takken zodat doorrijden onmogelijk wordt. We moeten er niet aan denken dat iemand z’n tak op z’n hoofd krijgt. De ellende is dan niet te overzien. We hebben inmiddels de eigenaar van het perceel een brief geschreven met het verzoek de nodige actie te ondernemen.
Bergbezinkbassin
Dorpsraad heeft bij de gemeente geklaagd over de slechte afwerking van het bergbezinkbassin aan de Meebruggenweg. De grond is niet goed geëgaliseerd de beplanting is slecht,
de afwerking is boven maaiveld zodat de Meebruggenweg bij regenval onder water staat en
de ontbrekende elzen zijn nog steeds niet geplant. Gemeente heeft toegezegd serieus naar
de klachten te kijken.
Dit jaar zou ook begonnen worden met de aanleg van een tweede bergbezinkbassin in de
Holstraat. Deze aanleg heeft vertraging opgelopen. Waarschijnlijk zal medio volgend jaar
met de aanleg gestart worden.
Steenmarters
Er zijn heel wat mensen die op onze oproep hebben gereageerd. Met name de Pater
Alexanderstraat, Op de Bos, zuidzijde Op de Bannet/Hoogmaas en Keizerstraat scoorden
hoog. Vreemd genoeg geen meldingen uit oud-Itteren. Uit het aantal meldingen blijkt dat de
steenmarter ook in Itteren een serieus probleem is. We zullen dit probleem dan ook aankaarten in ons overleg met de gemeente.
Fietspad achter Ankersmit
Gemeente heeft eerder schriftelijk beloofd na de zomervakantie met plannen te komen. Helaas hebben we nog niets gezien. Uitvoering dit jaar zoals opgenomen in het activiteitenplan
van de gemeente kunnen we dus gerust vergeten. Alweer een jaar verloren. En dan te weten dat het fietsverkeersplan uit 1997 dateert!
30-km zones
De gemeente heeft inmiddels de betreffende borden geplaatst.
U zult wellicht gemerkt hebben dat wij voorzichtiger zijn geworden in onze formulering bij het vermelden van de afspraken met de gemeente.
Net zo min dat behaalde resultaten in verleden garanties geven voor de toekomst
(denk aan uw aandelen) geven beloftes van de gemeente geen garantie dat er daadwerkelijk iets gebeurd.
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Takkenroute
Er zal een takkenroute gereden worden op 5 en 19 november 2001. U kunt uw snoeiafval in
bundels langs de straat zetten. Het buurtbeheerbedrijf zal op deze dagen uw snoeiafval op
komen halen

Dankbetuigingen
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Brandwondenstichting heeft geresulteerd in een
opbrengst van
Fl 652,30
Alle gevers hartelijk bedankt.
"Er zal een
takkenroute
gereden worden
op 5 en 19
november 2001"

Namens de collectanten,
Magda Hamakers-Schoonbrood
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor hun bijdragen aan de collecte van het Koningin
Wilhelmina Fonds die heeft opgebracht Fl 1.416,70
Hartelijk dank aan de collectanten die dit mogelijk hebben gemaakt.
Wijkhoofd A. Horssels-Winkens
De collecte voor de nierstichting bracht dit jaar Fl 911,50 op. Dit is een erg mooi bedrag.
Namens de nierstichting wil ik iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken.
M. Janssen
Op de Bannet 14
6223 GE Itteren

2 badmintonners gezocht.
Wij (Nico de Vreede, Jan Rutten, Jean Jacobs, Harry Vrencken, Marcel Timmers, Johan
Smit) spelen al heel wat jaren, met heel veel plezier, op de donderdagavond vanaf half negen, badminton in de gymzaal van de school in Itteren.
Gezien het aantal spelers dubbelen wij meestal. Singles worden nagenoeg niet gespeeld.
Omdat het niet altijd mogelijk is om op de donderdagavond met minimaal 4 spelers bij elkaar te zijn, hebben we besloten om 1 of 2 badmintonners uit Itteren uit te nodigen eens
kennis met ons te komen maken op de donderdagavond.
Wij spelen badminton, voor de aardigheid, maar wel fanatiek, op goed recreatief niveau
dus, niet op competitieniveau.
De leeftijd ? Wij denken zo tussen de 25 en 40 jaar. Maar daar zijn we soepel in.
Hebt u interesse, bel eens met Johan Smit, tel. 3210963.
Dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismaking met de anderen.

Bridgecursus in Itteren
Bij voldoende belangstelling is er een mogelijkheid op de donderdagmiddag in de Aw Sjaol
te starten met een cursus Bridgen.
De cursus omvat 12 lessen van elk 2½ uur incl. een koffiepauze.
De kosten bedragen f 12,50 per les. De prijs van het eerste lesboek bedraagt f 20,00.
Aanmelden kan d.m.v. een briefje in de brievenbus van de Aw Sjaol of via telefoonnummer
3645993.
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Grensmaas/grenspaal
De Maas, we praten er dagelijks over en de laatste tijd valt ook steeds vaker het woord
Grensmaas. Maar waar komt nou dat begrip Grensmaas vandaan? We hebben dat voor u
uitgezocht.
De Grensmaas vormt, over een afstand van 45 kilometer, de grens tussen België en Nederland tussen Maastricht en Roosteren. Tot 1830 maakten het huidige Nederlandse Limburg
en het Belgische Limburg samen deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De
Belgische Revolutie (1830-1839) maakte hier abrupt een einde aan en leidde tot de afscheiding van de zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk en tot de oprichting van
de onafhankelijke Belgische Staat.
Vanaf die tijd vormt de Maas tussen Maastricht en Roosteren de grens. Zoals te doen gebruikelijk is er altijd een uitzondering en in dit geval betreft dat de stad Maastricht. In 1830
heeft generaal Dibbets de stad Maastricht voor Nederland kunnen behouden.
De huidige Belgisch-Nederlandse grens werd dus in de 19e eeuw vastgelegd. In 1839 werd
in Londen het scheidingstraktaat tussen de koninkrijken van Nederland en België getekend.
Vier jaar later werd op de conventie van Maastricht bepaald hoe de grens precies moest
gaan lopen. Ook werd toen besloten 388 gietijzeren (en 356 hardstenen) grenspalen te
plaatsen. De gietijzeren palen rusten op een achthoekig fundament en zijn versierd met de
wapens van de beide koninkrijken en het jaartal 1843.
Hoe de grenspaal er uit moet zien is bij het Traktaat van Maastricht op 8 augustus 1843 tot
op het kleinste detail nauwkeurig vastgesteld. Ook is toen uitgemaakt waar de in totaal 388
palen kwamen te staan: nummer 1 staat in Vaals op het Drielandenpunt, nummer 369 staat
in het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen.
"De Grensmaas
vormt, over een
afstand van 45
kilometer, de
grens tussen
België en
Nederland tussen
Maastricht en
Roosteren"

In Itteren staat paal nummer 107. Eigenlijk zijn er twee nummers107. Een paal staat namelijk aan de Nederlandse kant en de nadere aan de Belgische kant. Blijkens het franse proces-verbaal waarin staat opgetekend waar de palen zijn neergezet blijkt dat in Itteren gekozen is voor een doorwaadbare plaats in de Maas, precies tegenover kasteel Hocht, waar
mensen overstaken om naar Lanaken te gaan.
Deze grenspalen zijn unieke monumenten omdat deze nergens anders ter wereld van
(Waals) gietijzer zijn gemaakt. Tussen deze grenspalen staan op gezette afstanden arduinen hulppalen. Deze zijn in de Ardennen uitgehakt.
In 1849 verscheen in het staatsblad een reglement voor het onderhoud van de grenspalen.
Dit reglement bepaalt dat de gemeentebesturen hun rijksgrensvak in de lente van elk jaar
inspecteren en daarvan een proces-verbaal opmaken.
De gemeenten die aan de staatsgrens liggen, kregen dus als taak elk jaar in de lente de
grenspalen te 'schouwen'. Beschadigingen moeten verplicht worden hersteld. Waar nodig
moet bijvoorbeeld de 'vlam' teruggeplaatst worden. De 'vlam' is de knop die elke grenspaal
behoort te sieren. Het is ons niet bekend of de gemeente Maastricht zich nog steeds aan dit
reglement houdt. Los daarvan hebben we op onze grenspaal niets aan te merken. Deze ziet
er keurig uit.

Bel Mevr. T. Teunissen
Contactpersoon Itteren
Pasestraat 44 tel: 364 59 93
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Grensmaas, stand van zaken.
De afgelopen twee maanden is de Dorpsraad Itteren weer zeer intensief bezig geweest met de plannen voor de
Grensmaas. Samen met een 26-tal andere belangenverenigingen tussen Maastricht en Roosteren hebben we
onder de naam “Samenwerkende organisaties en bewoners Grensmaasgebied” een unieke prestatie geleverd
door het opstellen van een Gemeenschappelijk Kader. Los van alle lokale wensen, mogelijkheden, ideeën en
problemen hebben we een aantal punten op papier gezet waar we allemaal achter staan. Dit Gemeenschappelijk
Kader is 27 augustus overhandigd aan de projectleider Grensmaas van de provincie de heer Hans de Waal
Malefijt. Daarnaast heeft iedere kern en dus ook Itteren kunnen aangeven wat de lokaal specifieke voorwaarden
zijn. Deze voorwaarden zijn 18 september overhandigd. Omdat het moeilijk is om continue met 26 belangenverenigingen te praten is er een werkgroep geformeerd van zes personen die zorgt voor het regelmatige overleg
met de provincie en andere instanties. Drie personen komen uit de regio zuid (Bosscherveld, Borgharen, Itteren,
Voulwames en Geulle aan de Maas) en drie personen komen uit de regio Noord. Zuid wordt vertegenwoordigd
door Han Hamakers (woordvoerder voor Bosscherveld, Borgharen en Itteren), Jan van Eechoud (woordvoerder
namens Voulwames, Geulle aan de Maas en Bunde) en Richard Smeets namens de LLTB. Voor Noord zijn dat
Nick Naus (voorzitter van het Federatief verbond tegen ontgrindingen), Harry Geerlings (Schipperskerk) en Dré
Cleophas (Grevenbicht). Algemeen woordvoerder en contactpersoon richting pers is Nick Naus.
Het Gemeenschappelijk Kader en de lokaal specifieke voorwaarden zijn eveneens aan de betrokken gemeentebesturen overhandigd.
Voor de regio Zuid zijn de voornaamste punten uit het Gemeenschappelijk Kader;
1.
2.
3.
4.

Grindwinning alleen in functie van veiligheid en natuurontwikkeling
Geen dekgrondberging anders dan ten dienste van veiligheid
Geen verwerkingsinstallatie tussen Itteren en Voulwames
Lokale projectduur maximaal 4 jaar.

Lokaal specifiek komt daar nog bij:
1. Geplande stroomgeulverbreding en weerdverlaging wijzigen in resp. 20 ha (was 61) en 20 ha (was 11).
Achtergrond hierbij is dat weerdverlaging wordt gecombineerd met dekgrondberging. Hierdoor zijn de dekgrondbergingen rondom Haertelstein niet nodig!
2. Hochterbampd bij plannen betrekken.
3. Rekening houden met verbreding Juliankanaal.
Het voert te ver om een verslag te doen van alle overleggen die de afgelopen weken werden gevoerd. Er wordt
immers bijna dagelijks over dit onderwerp vergaderd, hetzij onderling als samenwerkende belangenverenigingen, hetzij met gemeente, hetzij met provincie, hetzij met andere instanties waarvan wij denken dat het zinvol is
om van gedachten te wisselen. Onderstaand een korte chronologische samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen. We zijn ons er van bewust dat het op dit moment heel moeilijk is om alles fatsoenlijk op een rijtje
te zetten. Er gebeurt verschrikkelijk veel op soms heel korte termijn. We kunnen ons indenken dat het voor
buitenstaanders steeds moeilijker wordt om het overzicht te behouden. Voor ons is het al moeilijk. Schroom echter niet, als er vragen zijn om contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep Grensmaas.
Overleg met wethouder Depondt op 26 september
Een delegatie van de Dorpsraad Itteren heeft samen met de Buurtraad Borgharen overleg gepleegd met
wethouder Depondt. Aanleiding was het ontbreken van enige vorm van communicatie tussen gemeente en
buurtkaders. Wij zijn van mening dat de gemeente de plicht heeft om die bevolking op de hoogte te houden van
hetgeen zij allemaal bij de provincie naar voren brengt. Het gaat tenslotte om onze omgeving en onze toekomst. De gemeente denkt daar kennelijk anders over en meent dat men zonder overleg wel weet hoe wij over
bepaalde zaken denken. In de praktijk blijkt dat dus niet te werken. We zitten namelijk op een totaal andere lijn
dan de gemeente. We hebben er bij de gemeente dan ook op aangedrongen de inwoners van Borgharen en Itteren veel beter te informeren. Bovendien is het zeer zinvol bij ons te rade te gaan wat ons standpunt op
bepaalde gebieden is. Wij kunnen de gemeente daarbij heel goede adviezen geven. Er is ons namelijk gebleken
dat wij, gezien onze contacten met andere belangengroeperingen en het feit dat wij ons al jaren in de problematiek verdiepen, een veel bredere kennis en inzicht hebben in de hele materie.
Overleg met provinciale stuurgroep Grensmaas op 2 oktober
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2 oktober is er overleg geweest tussen een delegatie van de samenwerkende bewoners en de gouverneur, de
deputés Vestjens en Tindemans en de heer de Waal Malefijt. Het resultaat van dit overleg was dat is toegezegd
dat door de projectgroep Grensmaas serieus naar de door ons aangegeven alternatieven gekeken moet worden.
Met betrekking tot ons voornaamste bezwaar tegen de plannen (het mag niets kosten) hebben we geen resultaat geboekt. Provincie houdt zich aan de opdracht die ze van het Rijk hebben gekregen. Ook is aangegeven dat
men zeer zorgvuldig zal omgaan met alle wettelijke normen inzake milieu en geluidshinder. Voor het omgaan
met belevingswaarde van mensen die hier al generaties lang wonen en werken bestaan echter geen normen zodat hier geen rekening mee wordt gehouden. Dit tekent het technocratisch denken van de mensen die de plannen moeten maken. Men houdt alleen rekening met bestaande normen maar niet met gevoelens van mensen.
Het is tenslotte niet niks als de omgeving die je dierbaar is en waarvan je dagelijks geniet, jarenlang op de schop
wordt genomen en nooit meer zal worden zoals het ooit geweest is. Aangegeven is dat de uiteindelijke beslissing
over de plannen een politieke beslissing is. Het is aan de politiek om te bepalen in hoeverre men met de gevoelens van de bewoners van de Grensmaas rekening wil houden.
Inspreken Vaste Commissie Verkeer en Waterstaat provincie Limburg op 5 oktober
Gelet op de opmerking inzake de politieke besluitvorming heeft Jan van Eechoud richting politiek heel duidelijk
aangegeven waar onze belangrijkste grieven zitten. Kernpunten in zijn betoog is het feit dat de budgetneutraliteit
als een molensteen om de nek van de provincie hangt. Als er geld zou zijn voor onze veiligheid zou er binnen de
kortst mogelijke tijd een schitterend plan liggen waarin we ons allemaal zouden kunnen vinden. Nu dat geld er
niet is moeten we als burgers met verlies van de ons dierbare omgeving het gelag betalen. De ontgrindingen
rondom Haertelstein bijvoorbeeld is een pure geldkwestie en heeft niets met veiligheid te maken. Na afloop van
zijn betoog bleef het akelig stil. De politiek had geen vragen!
Inspreken bij Raadscommissie van de gemeenteraad op 9 oktober
Peter Schols namens de Dorpsraad Itteren en Carlo Poolen namens de Buurtraad Borgharen hebben ingesproken op een vergadering van gemeenteraadsleden. Peter en Carlo hebben beiden duidelijk aangegeven wat onze
wensen en ideeën zijn met betrekking tot de Grensmaas. Raadsleden hebben echter geen flauw benul wat er
zich in onze contreien gaat afspelen en de indruk werd gewekt dat hun dat ook niet zo veel interesseert. Het is
treurig te moeten constateren dat de betrokkenheid en de kennis van de lokale raadsleden voor hetgeen ons hier
te wachten staat minimaal is. Dat belooft niet veel goeds want deze mensen, nota bene de door ons gekozen
volksvertegenwoordiging, moeten tenslotte wel over ons lot beslissen. Duidelijk is geworden dat we van de lokale politiek weinig goeds hebben te verwachten.
Voorlichtingsavond Itteren
Omdat wij wel hechten aan de mening van de inwoners van Itteren hebben we 27 september een voorlichtingsavond georganiseerd. Omdat we geen idee hadden hoeveel mensen naar deze infoavond zouden komen hebben
we gekozen voor een soort informele bijeenkomst. De avond verliep heel anders dan wij ons hadden voorgesteld. Omdat de opkomst veel hoger was dan verwacht hebben we toch een geïmproviseerde voorlichting gegeven. Deze voorlichting waarbij nadrukkelijk is gevraagd naar de mening van de aanwezigen heeft ons gesterkt
in het idee dat we op de goede weg zijn. Aanwezigen waren unaniem van mening dat naast de beveiliging tegen
hoogwater, geen verder ontgrindingen mogen plaatsvinden. Zodra er meer zekerheid is over de definitieve plannen zullen we weer een informatieavond organiseren.
Actuele stand van zaken.
4 oktober heeft de provincie Limburg een nieuw basisplan Grensmaas gepresenteerd. Dit basisplan vloeit voort
uit een eerder gepresenteerd rompplan dat op bestuurlijk niveau en met diverse belangengroeperingen is besproken. Het nieuwe basisplan (locatiekaarten opgenomen vanaf bladzijde 10) vormt de basis voor de zes
Grensmaasgemeenten en bewonersorganisaties om uiteindelijk tot een definitief alternatief plan voor het
Grensmaasproject met voldoende draagvlak te komen.
Ten opzichte van het rompplan zijn er voor Itteren de volgende wijzigingen doorgevoerd. De locatie Op de Hoogmaas is voor een groot gedeelte geschrapt. De dekgrondberging tussen Julianakanaal en Itteren wordt hoger opgevuld dan bij het rompplan de bedoeling was. Er wordt weer opgevuld tot maaiveldniveau.
De wijzigingen hebben, in tegenstelling tot hetgeen wordt gesuggereerd, niets van doen met onze inspraak. Tot
op heden zijn alleen onrendabele locaties geschrapt of locaties waarvan nu al vaststaat dat deze vergunningtechnisch een probleem zullen opleveren. Vanuit het basisplan worden zogenaamde hinderacceptatiekaarten gemaakt. Op deze kaarten wordt precies aangegeven waar, hoe en met hoeveel overlast gewerkt zal
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worden. De kaarten worden gemaakt in samenwerking met gemeenten en besproken met belangenverenigingen.
De discussie zal zich concentreren op de mogelijkheden van hinderbeperking. Zoals eerder aangegeven zal men
met onze gevoelens geen rekening worden gehouden.
Op basis van de toezegging van de provinciale stuurgroep zal ook gekeken worden naar de ons aangedragen alternatieven, zowel vanuit een technische als vanuit een financiële invalshoek. Inmiddels heeft men te kennen
gegeven dat onze alternatieven technisch gezien geen enkel probleem hoeven op te leveren. Probleem zal zich
concentreren op de financiële haalbaarheid. Gelet op het feit dat het plan niets mag kosten zullen we wel weer
op financiële argumenten het bos worden ingestuurd. Het zal duidelijk zijn dat we dit niet zullen pikken. Wij kunnen niet inzien waarom veiligheid in Limburg niets mag kosten. We zijn ons inmiddels al aan het beraden hoe we
verder moeten gaan als men vast blijft houden aan het principe van budgetneutraliteit.
GS zullen op 6 november het (voorlopig) eindplan vaststellen. In november wordt dan met belanghebbenden
verder gesproken. De Vaste Commissie van Verkeer en Waterstaat zal in december het plan behandelen en er
een beslissing over nemen. Het eindplan bevat:
·
·
·

een plankaart
een programma van eisen inclusief hinderacceptatiekaarten per gemeente
een beschrijving

Project “NetSchool@Maastricht”
Onder die titel is onlangs een bijzondere computercursus gestart in de basisschool aan de Sterkenberg.
De onbekendheid van ouderen met computers wordt op grote schaal onderschreven. Terwijl jongeren vanaf hun
prille jeugd kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld in het omgaan met computers, hebben ouderen veelal op
zeer beperkte schaal kennis gemaakt met de computer en de “digitale snelweg”. Naast een kenniskloof tussen
twee generaties is er ook sprake van een leeftijdskloof. Het project Netschool@Maastricht is een voorbeeld van
een intergenerationele activiteit waarbij jongeren en ouderen gezamenlijk leren omgaan met de computer en tegelijkertijd ervoor kan zorgen dat de twee generaties dichter bij elkaar komen te staan.
Het is door een student van de Universiteit Maastricht ontwikkeld en wordt door de gemeente Maastricht financieel mogelijk gemaakt.
Aan het project nemen deel de groepen 7 en 8 van 2 scholen, te weten de basisschool de Poort in het Heugemerveld en basisschool de Sterkenberg in Itteren. Daarnaast een aantal voldoende gemotiveerde ouderen uit
het Heugemerveld en Itteren. Die waren niet moeilijk te vinden.
Het is een proefproject, dat inmiddels in Itteren en het Heugemerveld is gestart. Na afloop van de cursus, maart
2002, worden de resultaten van dit proefproject geëvalueerd, waarna het mogelijk is dat deze samenwerking tussen de school en de ouderen in het dorp c.q. de buurt, wat betreft het gebruik van de computer, zal worden
voortgezet.

www.itteren.nl
In de vorige editie van de Dorpsberichten heben we melding gemaakt van het bestaan van een website Itteren.
We zijn echter wat al te enthousiast geweest. De website is nog volop in ontwikkeling en voldoet volgens de makers nog lang niet aan de eisen waaraan een goede website moet voldoen. We hadden dus beter even kunnen
wachten met publiceren.
We hebben inmiddels contact gehad met een van de makers van de website, Marco Smeets. In dit gesprek is
ook aangegeven wat de website kan beteken voor de Dorpsraad, maar ook voor de andere verenigingen in Itteren. In de volgende editie komen we hier uitgebreid op terug. Tegen die tijd zal ook duidelijk worden hoe de website er uiteindelijk komt uit te zien.
We hebben inmiddels een min of meer definitieve testsite gezien en deze zag er er inderdaad heel anders en
ook heel goed uit.
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ZONDAG 18 NOVEMBER: ROMMELMARKT IN DE AW SJAOL
De “Damesvereniging Itteren” organiseert op 18 november een rommelmarkt in de Aw Sjaol aan de Kapelaanstraat te Itteren.
Aanvang van de rommelmarkt om 10.00 uur. Einde ca. 16.00 uur
Entrée gratis.
We hopen dat u in grote getale naar de Aw Sjaol zult komen. Er zal altijd wel iets van uw gading bij zijn. Ook
voor een natje en droogje is gezorgd.
Koffie en vlaai ontbreken natuurlijk niet.
Natuurlijk kunnen wij niets beginnen zonder uw medewerking!!!!!!!
Spullen voor de rommelmarkt
Op zaterdagmorgen 17 november zal er een rondje in Itteren worden gereden om
nog goed bruikbare en verkoopbare spullen bij u op te halen.
Het mogen geen grote stukken zijn, dus geen meubilair e.d.
We verwachten ook van u dat u uw spullen niet meegeeft, omdat u dan zelf niet naar de AVL-container in Beatrixhaven hoeft te gaan. Graag rekenen wij op uw eerlijke medewerking.
Verder is er bij verzamelaars ook interesse voor ansichtkaarten, bidprentjes, geboortekaartjes, postzegels, boeken, speldjes etc. Die zou u ook mee kunnen geven.
De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de activiteiten van de Damesvereniging Itteren.

Graag tot ziens zaterdag 17 november bij u aan de deur of tot zondag 18 november bij
ons aan de deur, in de Aw Sjaol.

Wat zou u willen ?? Een enquete !!
Beste dorpsgenoten, dames en heren,
Hoe lijkt het u, om aan een informatieve en gezellige middag of avond deel te nemen. Eén keer in de veertien
dagen in de Aw Sjaol.
Waar gaat u interesse naar uit ?? Lezing of informatie over, bijvoorbeeld:
voeding - gezondheid - kruiden - homeopathie - yoga - stenen - bachdruppels - chamanisme - bloemschikken - natuur - milieu.
Of cursussen over, bijvoorbeeld: film - foto - computer - dans - bridge.
Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar de kans is groot dat u zelf andere en betere ideeën hebt, of bent u zelf
in staat om anderen te interesseren, of iets bij te brengen of te leren over belangwekkende zaken. Wij zouden
dan graag iets van u horen !
Vul het onderstaande antwoordstrookje in en geef dat af:
bij onze dorpswinkel, of gooi dat in de brievenbus van Aw Sjaol, of stuur het op naar Pasestraat 44, 6223 HB
Maastricht. U kunt ook reageren via het e-mail adres van de Dorpsraad: dorpsraad-itteren@planet.nl
_____________________hier afknippen___________________
Ja, ik heb wel zin in een gezellige middag of avond met dorpsgenoten in Itteren. En heb daar ook suggesties
voor.
Neemt u eens kontakt met mij op om daarover door te praten.
Naam: __________________________________________
Adres: __________________________________________
Telefoonnummer: _________________________________
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De Schakel

Vrijwilligers gezocht!!!!!
Stichting Jan Baptist is dringend op zoek naar vrijwilligers voor hun afdeling "de Soos".
Deze stichting biedt in de regio Maastricht en Heuvelland diverse vormen van zorg aan mensen met een verstandelijke handicap.
De bezoekers van de Soos zijn mensen met een verstandelijke handicap die op de leeftijd zijn gekomen dat ze
niet meer hoeven te werken of nog maar parttime werken. Het gaat dus vooral om mensen van 50 jaar en ouder.
Er worden ook enkele jongere mensen opgevangen die om wat voor reden dan ook geen dagbesteding hebben.
Deze mensen komen bij ons voor ontspannende bezigheden. Dit kan zijn voor een kop koffie, een praatje of de
krant lezen. De aktiviteiten die we verder doen zijn: handwerken, wandelen,handenarbeid,kienen, enz..Voor al
deze aktiviteiten zoeken wij vrijwilligers om ons een handje te helpen.
Ook zoeken we mensen die wat meer persoonlijke aandacht willen geven aan één van de bezoekers. Hierbij
denken we aan mensen die graag wandelen of fietsen. Deze zouden af en toe eens iemand kunnen komen halen
om samen te wandelen of te fietsen. Om samen te fietsen is een tandem aanwezig.
De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn niet zwaar en ervaring is niet vereist. Vooral het contact van mens tot
mens en plezier met elkaar is heel belangrijk. Iedereen die graag met mensen omgaat en een luisterend oor
heeft is in wezen een geschikte vrijwilliger.
Hebt U belangstelling om op deze manier uw vrije tijd te besteden, bel ons dan voor een afspraak.
Ann Huijts
Stichting Jan Baptist
DC de Schakel
afd.: de Soos
Ebenistendreef 100
6216 PS Maastricht
tel: 043-3250187

Klussendienst Maastricht voor ouderen en gehandicapten
Enkele jaren geleden is de Klussendienst opgericht. In heel Maastricht kunnen ouderen (65+) en gehandicapten
een beroep doen op deze Klussendienst Maastricht: een service van de gemeente en de vijf buurtbeheerbedrijven. De service biedt de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden en klusjes die niet meer zelf gedaan kunnen
worden (om gezondheidsredenen of om bijvoorbeeld familie of buren niet te belasten) te laten uitvoeren door een
medewerker van een van de buurtbeheerbedrijven. De klussendienst voert de klussen uit tegen een kleine vergoeding.
Om welke klussen gaat het onder meer? Bijvoorbeeld:
·
·
·
·
·
·

ophangen van een lamp, schilderij of boekenplank,
repareren van een lekkende kraan of stortbak toilet,
verwarming ontluchten en bijvullen,
schappen maken in keukenkast of berghok,
afvoer ontstoppen,
band van rolstoel plakken of nieuwe band opzetten.

De kosten voor de klussen zijn NLG 9,90 / EUR 4,50 inclusief BTW (met enkele uitzonderingen). De klussendienst
berekent geen voorrijkosten. De benodigde materialen zijn niet in de prijs inbegrepen. Elke volgende klus bij hetzelfde bezoek kost telkens NLG 7,70 / EUR 3,50. De klussen worden uitgevoerd door een van de vijf buurtbeheerbedrijven.
Onlangs is de nieuwe folder ‘Klussendienst Maastricht voor ouderen en gehandicapten’ uitgekomen. In deze folder
staat uitgebreide informatie met een klussenlijst en de adressen en telefoonnummers van de buurtbeheerbedrijven. Deze folder is verkrijgbaar bij o.a. de Stadsbalie (Stadhuisstraat 5) en de buurtinformatiecentra. Daar is ook
de nieuwe Ouderenkalender met diverse informatie en adressen op te halen.
Voor meer informatie: Ingeborg Wijnands, tel. 3503149 (dienst OCWS/afd. Welzijn en Zorg).
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Locatie Borgharen
Het gebied ten zuiden, westen en noorden van het dorp Borgharen

Uitgangspunten Basisplan
Om het beschermingsniveau te halen is het op de locatie Borgharen noodzakelijk om de rivier te verbreden.
Hierbij komt dekgrond en onverkoopbare restspecie vrij
die geborgen wordt in een dekgrondberging. Deze basisprincipes zijn niet gewijzigd t.o.v. de VKA. Bij Borgharen is in het Basisplan getracht om de onevenredige
hinder en overlast, die wordt veroorzaakt door de uitvoering, zo veel mogelijk te beperken en tegelijk de
doelstellingen te behalen.
Ingrepen
In het Basisplan worden op de locatie Borgharen de
volgende ingrepen uitgevoerd:
· Stroomgeulverbreding en weerdverlaging ten westen en noorden van het dorp;
· Aanleg van een dekgrondberging ten noorden van
het dorp Borgharen;
· Aanwijzen van onvergraven natuur ten noorden
van het dorp Borgharen, om de locaties Borgharen
en Itteren door een natuurgebied met elkaar te verbinden.
Ten opzichte van de VKA zijn de wijzigingen van de ingrepen in het Basisplan beperkt. Op de overgang van
de stroomgeulverbreding naar de weerdverlaging wordt
een eiland ("Daal") uitgespaard vanwege een archeologische vindplaats.
De afgraving direct ten zuiden van Borgharen geeft
naar verhouding onevenredig veel hinder. Daarom zijn
de stroomgeulverbreding en weerdverlaging, alsmede
een deel van de dekgrondberging, direct rondom het
dorp Borgharen in het Basisplan voorlopig vervallen.
Ingeschat wordt dat het vervallen van deze ingrepen
geen negatieve effecten zal hebben op het beschermingsniveau, echter berekeningen met een rivierkundig
model moeten dit nog aantonen.

In de dekgrondberging Borgharen wordt alleen materiaal geborgen dat vrijkomt uit de locatie Borgharen.
Naast de dekgrond wordt ook de restspecie, afkomstig
uit het grind van de locatie Borgharen, geborgen in de
berging. De vorm van de berging is aangepast ten opzichte van de VKA, waarbij getracht is zo veel mogelijk
rekening te houden met de archeologische vindplaatsen. De dekgrondberging wordt gemiddeld tot iets beneden het bestaande maaiveld opgevuld.
De dekgrondberging Borgharen is een stuk groter geworden dan in het VKA het geval was. Reden hiervoor
is dat er meer materiaal geborgen moet worden in de
dekgrondberging dan in de VKA berekend was. In de
VKA was geen rekening gehouden met onder andere
restspecie en stoorlagen (zoals onverkoopbare kleilagen) die in het grind voorkomen. Daarnaast hebben
aanvullende boringen uitgewezen dat er iets meer dekgrond vrijkomt dan in de VKA was berekend. Ook nieuwe inzichten in het gedrag van de grond, zoals uitlevering en inklinking van de dekgrond, en nieuwe inzichten
in de grinddikte zorgen ervoor dat de dekgrondberging
in het Basisplan groter moet zijn dan in de VKA was
aangenomen.
Uitvoering
Kenmerken voor de uitvoering op de locatie Borgharen
zijn "droge" ontgraving met graafmachines, transport
met vrachtauto's over werkwegen en verwerking van
het grind in de verwerkingsinstallatie bij Itteren. Door
een snelle uitvoering kan de duur van de hinder worden
beperkt echter de intensiteit neemt dan wel toe. In de
uitvoering moet dan ook gezocht worden naar een juiste balans in hinder, snelheid, kosten en technische
haalbaarheid.
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Locatie Itteren
Het gebied ten noorden van Itteren, de Itterense weerd en het gebied rond Haertelstein

Uitgangspunten Basisplan
Een omvangrijke verruiming van de rivier is uit het oogpunt van hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling
de inzet op deze locatie. In het referentieontwerp was
voorzien in een dekgrondberging ter hoogte van het
Geulderveld. Dat idee heeft de Provincie Limburg verlaten met als gevolg dat alle vrijkomende dekgrond en
restspecie uit de Itterense Weerd in de directe nabijheid van Itteren geborgen moet worden. Zowel uit financieel als uit technisch oogpunt zijn vooralsnog geen
mogelijkheden naar voren gekomen om de dekgrondberging Itteren fors te beperken of zelfs geheel te
schrappen.
Aanpassingsmogelijkheden beperken zich derhalve tot
het zoeken naar de beste locatie voor de dekgrondberging en verwerking, waarbij overlast zoveel mogelijk
wordt beperkt maar tevens aan de gestelde doelstellingen blijft worden voldaan.
Ingrepen Basisplan
De ingrepen op de locatie Itteren zien er als volgt uit:
· een omvangrijke stroomgeulverbreding in de Itterense Weerd, langs de Maas;
· aangrenzend een smalle weerdverlaging die de
overgang met het onvergraven gebied vormt;
· een dekgrondberging bestaand uit twee delen in het
gebied rondom de kasteelhoeve Haertelstein;
· aanwijzen van onvergraven natuur tussen de
weerdverlaging en de dekgrondberging.
In het noordoostelijke deel is de monding van de Geul
en de Kanjelbeek in de Maas gespaard door de grens
van de stroomgeulverbreding en weerdverlaging iets op
te schuiven. In de noordwestelijke hoek was het mogelijk om de stroomgeulverbreding en weerdverlaging
dicht tegen het dorp Itteren aan te laten vervallen zodat
geluidhinder in deze hoek zoveel mogelijk kan worden
voorkomen.
In de dekgrondberging Itteren wordt alleen dekgrond en
restspecie uit de locatie Itteren geborgen; de berging
wordt hiermee opgevuld tot iets beneden het bestaande
maaiveld. De grenzen van de dekgrondberging zijn zodanig aangepast dat geluidhinder door verwerking van

zand en grind in de dekgrondberging zo beperkt mogelijk zal zijn.
De dekgrondberging is groter geworden dan in de VKA.
In de VKA was geen rekening gehouden met onder andere restspecie en stoorlagen (zoals onverkoopbare
kleilagen) die in het grind voorkomen. Tevens hebben
aanvullende boringen uitgewezen dat er iets meer dekgrond vrijkomt dan in de VKA was berekend. Ook
nieuwe inzichten in het gedrag van grond, zoals
uitlevering en inklinking van de dekgrond, en nieuwe inzichten in de grinddikte zorgen ervoor dat de dekgrondberging in het Basisplan groter moet zijn dan in de VKA
was aangenomen.
In het overleg met belangengroepen en betrokken gemeenten wordt nog bekeken of de begrenzing van de
dekgrondberging verder aangepast kan worden. Dit kan
alleen door de dekgrondberging meer richting de
beoogde stroomgeulverbreding en weerdverlaging aan
te leggen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is.
Uitvoering
Voor de uitvoering op de locatie Itteren wordt op dit moment gedacht aan de aanleg van een zogenaamde
ringdijk rondom de dekgrondberging. Deze dijk heeft
ongeveer dezelfde hoogte als de dijk van het Julianakanaal. Hierdoor kan een open verbinding met het
kanaal worden gemaakt waardoor schepen in en uit
kunnen varen. Ook natte verwerking van het toutvenant, door middel van drijvende verwerkingsinstallaties, wordt hierdoor mogelijk. De stroomgeulverbreding en weerdverlaging wordt gekenmerkt door “droge”
ont-graving met graafmachines en transport
vrachtauto’s. Ook het toutvenant uit Borgharen wordt
verwerkt op de locatie Itteren. Voor dit transport wordt
een tijdelijke transportweg aangelegd ten zuiden van Itteren.
De uitvoering bij Itteren zal hoe dan ook overlast gaan
bezorgen in de omgeving. Met de invulling in het
Basisplan is getracht om de overlast zoveel mogelijk te
beperken binnen de randvoorwaardes van hinder, technische haalbaarheid en kosten.
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Wat is er te doen de komende twee maanden?
Activiteitenkalender voor de maanden november en december
11 november
21 november

: najaarskermis
: Jaarvergadering Dorpsraad, 19:30 uur Aw Sjaol

Landelijke collectes in september en oktober
28-10

t/m 03-11 Diabetesfonds Nederland

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 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

Let op:
nieuw redactieadres

Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raadpleeg tijdig uw eigen apotheek.

Dorpsraad
Itteren

Stadsbus
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!

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

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

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 december
2001
Volgende uitgave: 31 december 2001.

