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Berichten van de
Dorpsraad
Beste mensen,
September en oktober kunnen nog erg mooi
zijn dus zeg ik niks over vakantie voorbij en
zo want op een zonnige vrije middag is het
hier nog steeds fantastisch!
Na de oproep banken op kaden en kerkhof
te helpen schilderen heeft de telefoon roodgloeiend gestaan en is dit karwei voor dit
jaar dan ook enthousiast geklaard. Vooral
op het plein voor de Aw Sjoal en op het
kerkhof een gigantisch verschil! Chapeau!
Vanavond 5 augustus kon ik weer de grote
blauwstenen trap af naar de Maas. Helemaal schoongemaakt plus nog extra treden
uitgegraven naar het water. Daar een inmense watervlakte met daarboven de ondergaande zon! Fantastisch!!! Degene die
daar voor gezorgd heeft hartelijk dank namens allen die daar zeker ook van zullen
genieten.
In schril contrast daarmee hoorde ik dat er
weer een voetpad weggeploegd is, het zoveelste dat dreigt te verdwijnen, eeuwig
zonde! We zullen dit aankaarten in het wijkteam en zonodig maatregelen laten treffen.
Wat nog niet zo aangeslagen heeft is uw inbreng aangaande de financiële ondersteuning van de Dorpsraad. In deze Dorpsberichten wordt hiervoor uw speciale aandacht
gevraagd.
Verder kan ik U de heugelijke mededeling
doen dat ons team versterkt is met een
mooie energieke jonge vrouw, Renée Speijcken uit de Pasestraat. Ze is beleidsmedewerkster aan de universiteit en met haar inbreng zal ze ons goed kunnen bijstaan, zeker in onze strijd tegen de ontgrinding! Heel
deze zomermaanden draaide het grindcircus op volle toeren. Een enorme massa aan
papier, mails en nota's die gelezen en geschreven werden. Prettige contacten ook
met andere bewoners langs de Maas. Grote
eensgezindheid! Verderop in dit blad kunt U
daar veel over lezen.
Ik wens u veel leesplezier.
Trudy Teunissen - voorzitter Dorpsraad

Excursie Meers
Een poosje geleden hebben we met een
aantal mensen gebruik gemaakt van de
gelegenheid om op excursie te gaan in
Meers.
Langs de Grensmaas bij Meers (gemeente
Stein) wordt ondiep grind gewonnen volgens de principes van het Grensmaasplan.
Meers is een proefproject, dat vooruit
loopt op de uitvoering van het eigenlijke
Grensmaasplan. Er vindt stroomgeulverbreding, weerdverlaging en kleiberging
plaats. Dit gebeurt op een zodanige manier dat na de ontgrinding de natuur zich
volop kan ontwikkelen.
De Grensmaas wordt zo weer een levende
grindrivier, met eilanden, stroomversnellingen, ooibos en bloemrijke graslanden.
Dit is niet alleen voor tal van dieren een
aantrekkelijke omgeving. Ook als bezoeker is er veel te zien, te ontdekken en te
beleven: te voet, te fiets of met de kano.
We hebben gezien dat de natuurontwikkeling nu reeds in volle gang is en er bijvoorbeeld ook ontzettend veel vogels zijn. Verder liggen er zeer oude bomen die men uit
de Maas heeft gehaald en waar plannen
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voor zijn om er een monument van te maken waarbij er een speciaal natuurlijk lichteffect
ontstaat op bepaalde dagen van het jaar. Een minder positieve kant is ook duidelijk aanwezig nl. het achtergebleven vuil meegevoerd door de rivier bij hoge waterstanden. Het is dan
ook triest om te vernemen dat het vuil afkomstig van stortplaatsen in België opgeruimd is
door vrijwilligers die er hier in Nederland voor moeten betalen om het legaal te storten.
Hieruit blijkt dan toch weer dat het onzinnig is om ingrepen aan natuur en aan een rivier
eenzijdig te bewerkstelligen.
Bij zulke ingrepen zou het toch niet meer dan logisch moeten zijn dat er heel erg zorgvuldig
gekeken word naar het totale stroomgebied van de rivier.
Maar zoals bekend is hit nummer 1 van de Grensmaas kiezel, dat er overigens in alle soorten, kleuren en maten te bewonderen valt.
Ook geïnteresseerd? Excursies worden verzorgd door Stichting Ark .
Op onze website www.itteren.nl kunt U een link vinden naar Stichting Ark. Hier vindt u allerhande wetenswaardigheden, onder andere ook over kiezel.

Fietspad Julianakanaal/Ankersmit; de aanhouder
wint!
"Begin dit jaar
heeft de gemeente
een plan voor
verbetering van het
fietspad
gepubliceerd in de
Maaspost."

De Dorpsraad is al zeker 10 jaar aan het ijveren voor het verbeteren van het fietspad langs
het Julianakanaal, achter Ankersmit. In eerste instantie met Rijkswaterstaat met als enig resultaat een kleine verbreding ter hoogte van de sluis en vanaf 1997 met de gemeente
Maastricht in het kader van het Fietsverkeersplan. We hadden de hoop op verbetering van
het fietspad al bijna opgegeven. Het ziet er echter naar uit dat onze grote wens toch nog gerealiseerd gaat worden.
Begin dit jaar heeft de gemeente een plan voor verbetering van het fietspad gepubliceerd in
de Maaspost. Er bestond tot 9 februari 2002 gelegenheid om op de plannen in te spreken.
De Dorpsraad heeft uiteraard van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
Onderstaand uit het raadstuk van de gemeente Maastricht, de tekst met betrekking tot het
voorstel en een korte samenvatting van de inspraakreactie van de Dorpsraad inclusief de
reactie van de gemeente.
Het voorstel:
Het te verbeteren fietspad strekt zich uit van de sluis bij Borgharen tot de brug over het Julianakanaal bij Itteren. Het deel van het tracé aansluitend aan de sluis bij Borgharen is een
sterk hellend pad dat verbreed wordt tot 2.00 meter. Het pad klimt als het ware omhoog in
de langsrichting door het talud. Ter bescherming van de fietser wordt tussen de kant van
het fietspad en de bovenzijde van het talud een haag aangebracht. Het sterk hellend pad
komt uit op de oever van het kanaal, het tracé van het fietspad volgt het kanaal tot aan het
bedrijf Ankerpoort. Het pad wordt op dit deel met ongeveer een halve meter verbreed. Deze
verbreding wordt verdeeld over beide zijden van het bestaand pad aangebracht. Hiermee
wordt de overlast van het overhangend groen aan de ene kant en de bolders aan de andere
kant zoveel mogelijk beperkt.
Ter plekke van de bedrijfslocatie van Ankerpoort volgt het fietspad de omheining. Eveneens

Bel Mevr. T. Teunissen
Contactpersoon Itteren
Pasestraat 44 tel: 364 59 93
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vanwege het overhangend groen is de begrenzing van het fietspad gelegd op 0.50 meter
van de erfscheiding. De breedte van het pad wordt ook hier op 2.00 meter gebracht.
In de huidige situatie is het pad uitgevoerd in een asfaltverharding, in de toekomstige situatie is dat eveneens het uitgangspunt. Hiermee komen we tot een adequate langzaam verkeersvoorziening tussen Itteren en Borgharen van voldoende breedte met optimaal comfort
voor de fietser.
Ten aanzien van de juridische situatie wordt geopteerd voor een "fietspad". Dit impliceert
dat uitsluitend fietsers en snorfietsers worden toegelaten. Dit regime wordt aangeduid door
middel van het plaatsen van het bord G11 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bromfietsers zijn dan ook niet toegestaan
Samenvatting reactie gemeente:
De Dorpsraad is van mening dat een 2.75 meter breed fietspad de voorkeur heeft vanwege
het te verwachten groeiend aantal gebruikers en vanwege de waarschijnlijke aanwezigheid
van brommers op het pad. Wij zijn van mening dat gestreefd moet worden naar dezelfde
breedte van het pad over het volledige tracé. Omdat op delen van het plan fysiek de ruimte
ontbreekt voor de aanleg van een pad breder dan 2.00 meter is gekozen voor deze breedte.
Het gebruik van het pad door bromfietsers is niet toegestaan. Voor het gereed komen van
de uitvoering van de plannen zullen de benodigde verkeersbesluiten worden genomen.

"Wij zijn van
mening dat
gestreefd moet
worden naar
dezelfde breedte
van het pad over
het volledige
tracé."

De opmerking vanuit Itteren inzake de te korte afstand van de bolders tot de rand van het
fietspad heeft reeds in het beginstadium van de planvorming geleid tot de keuze om het
fietspad aan beide zijden te verbreden met 0,25 meter. Hiermee blijft er voldoende ruimte
tussen fietspad en bolders om een veilige afwikkeling van het fietsverkeer te kunnen garanderen.
Het verzoek van de Dorpsraad om verlichting van het pad is niet gehonoreerd, voor de recreanten heeft het pad slechts een functie overdag. Voor het utilitair fietsverkeer vormt deze verbeterde verbinding uiteraard een uitstekend alternatief voor de andere paden. Er blijven echter andere verbindingen over die wel verlicht zijn en die in de avonduren benut kunnen worden.
Tevens vraagt men naar het kappen van de populieren in één van de weilanden grenzend
aan het fietspad. Het kappen van bomen komt in dit kader slechts aan de orde daar waar
deze bomen de aanleg van het fietspad onmogelijk maken. Vooralsnog is dat zeer beperkt.
Met betrekking tot de planning kan volgens de Dorpsraad worden gesteld dat het realiseren
van deze voorziening medio 2002 uitgesloten is. Na behandeling in de Raad wordt de besteksvoorbereiding opgestart, waarna het werk aanbesteed wordt. Rekening houdend met
de hiervoor geldende termijnen is start uitvoering in het vierde kwartaal een reële optie.
In de huidige situatie is het ijsvrij houden van het pad niet geregeld. Zowel Rijkswaterstaat
als de gemeente Maastricht hebben het pad niet in hun strooiprogramma zitten, Ankerpoort
onderhoudt het deel van het pad nabij hun bedrijf. Door de betrokken partijen is inmiddels
uitgesproken dat het onderhoud door één van de betrokken partijen opgepakt moet worden.
Na realisering van de verbreding zal het pad dan ook in het gemeentelijk strooiprogramma
worden opgenomen.
Tot zover de tekst van de gemeente. Alhoewel we uiteraard heel blij zijn dat het fietspad
eindelijk wordt verbeterd toch nog een paar opmerkingen.
1. We hadden liever gezien dat waar dat mogelijk is, het fietspad verbreed zou worden tot de gebruikelijke breedte van 2.75 meter voor een tweezijdig fietspad. Het
verbieden van bromfietsers is natuurlijk geen oplossing. Nu rijden er ook al bromfietsers terwijl dat verboden is en op het moment dat het fietspad verbeterd is zal dit
niet anders zijn. In tegendeel, het gebruik zal alleen maar toenemen.
2. Dat er geen verlichting komt bevreemd ons ten zeerste. Gemeente is hier niet
helmaal consequent. Begin dit jaar is er heel veel commotie ontstaan omdat de gemeente op de Mergelweg tussen de grens bebouwde kom en de Belgische grens 55
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lantaarnpalen had geplaatst. Het argument dat de gemeente gebruikte om het
plaatsen van de lantaarnpalen te rechtvaardigen was het feit dat er regels bestaan
voor fietspaden en dat daarin de eis staat opgenomen van een goede verlichting.
Waarom hier van deze regel wordt afgeweken is ons niet duidelijk. Overigens hoeven we niet iedere 50 meter een lantaarnpaal. Nu is er echter helemaal geen verlichting en dat is toch wel erg weinig.
3. Het verzoek tot kappen van de bomen was ingegeven door het feit dat momenteel
vaak gevaarlijke situaties ontstaan door het afbreken van takken die het fietspad
versperren. De bomen in de wei langs het fietspad verkeren in een zeer slechte
conditie. Daarnaast is de slechte toestand van het fietspad een gevolg van zich opdrukkende wortels. We zouden het daarom op prijs hebben gesteld dat de kap zodanig zou worden geregeld dat er geen takken meer op het fietspad zouden kunnen
vallen en het fietspad niet meer binnen de korstmogelijke tijd weer een hobbelpad
zou worden.
Alhoewel niet al onze wensen zijn gehonoreerd zijn we toch heel tevreden, met name over
het ijsvrij houden van het pad in de winter. Bovendien is alles dat gedaan wordt uiteindelijk
een verbetering. Veel slechter kon het immers niet worden. We kijken met belangstelling uit
naar het moment dat de eerste schop de grond in gaat.

133 bijdragen binnen. Heeft u al een bijdrage geleverd?
In mei j.l. voegden wij bij de Dorpsberichten een acceptgiro, met het verzoek aan iedereen er gebruik van te maken en ons een financieel steuntje te geven, om datgene
wat we doen en willen doen, ook mogelijk te maken.
133 bijdragen kwamen binnen. Dat lijkt veel maar is dat niet, want slechts een op de drie
gezinnen leverde tot nu toe een bijdrage aan het werk van de Dorpsraad!
"133 bijdragen
kwamen binnen.
Dat lijkt veel
maar is dat niet,
want slechts een
op de drie
gezinnen leverde
tot nu toe een
bijdrage aan het
werk van de
Dorpsraad!"

Uit onderstaand overzichtje blijkt dat er ieder jaar minder bijdragen worden ontvangen. Ook
de totale inkomsten worden minder, terwijl de uitgaven blijven stijgen door de vele activiteiten die de Dorpsraad ieder jaar weer ontplooit.
Jaar

inkomsten Aantal bijdragen

Aantal huizen/gezinnen

2000

Fl 3607

160

420

2001

Fl 2851

155

420

* 2002

Fl 2741

133

420

*Stand t/m augustus 2002

Onze kosten om de Dorpsberichten uit te kunnen geven zijn als gevolg van de uitgebreide
informatie c.q. het aantal pagina’s sterk gestegen. Iedere editie kost ongeveer 300 Euro.
Per jaar komen er 6 edities uit.
De vele vergaderingen, o.a. in het kader van de Grensmaasproblematiek, reiskosten, portikosten, lidmaatschap BOM (Bewoners Overleg Maasdal) enz. vergen een hoop geld.
De website www.itteren.nl die de Dorpsraad in het leven heeft geroepen en waarvan iedereen, individueel, dan wel als vereniging, gebruik kan maken, kost natuurlijk ook geld.
De jaarlijkse bijdrage aan de handhaving van de seniorenbieb in de basisschool Op de Sterkenberg, aanschaf en onderhoud banken op de kaden en zo kunnen we nog wel een tijdje
doorgaan.
Tot op heden hebben we gelukkig dankzij onze vaste sponsors, de Firma Bours, Ankersmit
Maalbedrijven, Rabobank Meersen, de bijdrage van de gemeente Maastricht en natuurlijk
de bijdrage van dorpsgenoten die wel de moeite namen om hun bijdrage over te maken, de
zaken financieel kunnen redden. Hiervoor onze hartelijke dank.
Nu de kosten oplopen en de inkomsten minder worden, komen we zo langzamerhand toch
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wel in de problemen, waarbij we als Dorpsraad onverhoopt een aantal taken moeten gaan afbouwen en dat is,
wat ons betreft, beslist en zeker niet de bedoeling. Ons motto is: we doen het goed of we doen het niet!
Indien u dus nog niet heeft bijgedragen is uw bijdrage dubbel welkom op rekeningnummer 97.92.52.547 ten name van Dorpsraad Itteren, onder vermelding van bijdrage 2002.
Hoeveel u geeft is minder van belang. Iedere bijdrage is welkom. Het aantal bijdragen is voor ons evenzeer belangrijk, omdat we weten dat ons werk gesteund en gewaardeerd wordt en dat geeft weer een stimulans om door
te gaan.

In het Steegje van Helmus staat het kruisje nog steeds
Moest ik naar school,
Of ging ik naar huis.
Liep ik door het steegje,
Daar stond een kruis.
Was er in de school,
Iets misgegaan.
Bleef ik heel even
Bij het kruisje staan.
En was het een keer
Helemaal mis,
Stond ik bij het kruis,
Dat alles al wist.
Moest ik van school,
Weer lang nablijven,
En liep ’t ongeveer
Zo tegen vijven.
Dan stond ik daarna,
Stil bij het kruis,
En zei heel bang,
Ik durf niet naar huis.
Als ik nu nog
in Itteren kom,
ga ik heel vaak
een weggetje om.
Sta dan nog even,
Stil bij het kruis,
En denk dan verdrietig,
Ik kan nooit meer naar huis.

Gedicht: Maria Smeets

Bewoners Overleg Maasvallei
Op 3 juli 2002 heeft te Buggenum de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van het Bewoners Overleg Maasvallei (BOM). Ook de Dorpsraad Itteren heeft zich bij dit overleg aangesloten. Door de oprichting van het BOM
zijn diverse belangenorganisaties van Zuid (Grensmaasgebied) tot Noord (Zandmaasgebied) verenigd inéén belangenorganisatie. Bij BOM zijn aangesloten bewonersorganisaties uit Arcen, Borgharen, Buggenum, Geulle,
Haelen, Horn, Illikhoven, Itteren, Lomm, Meers, Nunhem, Roosteren, Schipperskerk, Stevensweert, Velden, Visserweert en Voulwames.
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Jan van Eechoud (Voulwames) is voorzitter, Harrie Geerlings (Schipperskerk), hierbij ondersteund door Richard
Smeets (Dorpsraad Itteren), is secretaris.
Onderstaand het persbericht dat BOM heeft laten uitgaan waarin de doelstellingen van het BOM staan verwoord.
PERSBERICHT

Buggenum, 7 juli 2002
Afgelopen week hebben in Buggenum diverse Bewonersorganisaties in de Limburgse
Maasvallei zich van noord tot zuid verenigd in het “Bewoners Overleg Maasvallei” (BOM).
Het BOM is feitelijk een voortzetting en uitbreiding van de “Samenwerkende Organisaties
en Bewoners Grensmaas (SOBG)” en wil namens de betrokken bewoners optreden als
centrale gesprekspartner voor de Provincie Limburg, De Maaswerken en andere betrokken
instanties.
BOM heeft tot doel het voorkomen van onverantwoorde aantasting van het landschap van
de Maasvallei en de leefbaarheid van haar bewoners door delfstoffenwinning en het slepen
met grond.
Al tientallen jaren wordt het gebied van de Maasvallei en haar bewoners geteisterd door
delfstoffenwinning. Met de plannen voor Grensmaas en Zandmaas worden nieuwe aanslagen op landschap en milieu voorbereid, waarbij natuurontwikkeling en beveiliging tegen
overstromingsgevaar op overdreven wijze en gebruikmakend van angstgevoelens van de
bewoners als argumenten worden gebruikt, terwijl in feite delfstoffenwinning de drijvende
factor is.
Zolang de overheid onvoldoende plannen en middelen beschikbaar stelt voor een verantwoorde en grensoverschrijdende realisatie van de doel-stellingen “natuurontwikkeling” en
“beveiliging tegen overstromingen, met een minimale aantasting van het landschap” moet
aan iedere vorm van delfstoffenwinning in de Maasvallei spoedig een einde komen.
De beveiligingsnorm van 1:250 jaar die voor het gehele gebied is vastgesteld, dient in
overleg met de plaatselijke bewoners te worden heroverwogen. Voor het bereiken van
een plaatselijk aanvaardbare beveiligingsdoelstelling dient de mogelijkheid van aanleg of
verhoging van kades te worden betrokken, daar waar dit het behoud van het bestaande
landschap ten goede komt.
Tevens is het onaanvaardbaar dat 80 procent van de hoogwaterproblemen van de Maas
door de Limburgers moet worden opgelost, terwijl 80 procent van het water uit het buitenland komt.

Inspraakreactie Startnotitie m.e.r. Grensmaas
Van 24 juni tot en met 22 juli 2002 heeft de Startnotitie voor het Grensmaasproject ter inzage gelegen. In die periode kon iedereen op dit document inspreken. De Startnotitie gaat in op mogelijke milieueffecten van het Grensmaasplan zoals dat eind december 2001 door Provinciale Staten is vastgesteld en de wijze waarop deze effecten worden onderzocht. Tijdens de inspraakperiode zijn er ook twee informatieavonden gehouden waaronder op
4 juli een informatieavond in Itteren. Deze avond werd zeer slecht bezocht. De wijze waarop e.e.a. bekend is gemaakt was daar debet aan. De informatieavond was bij velen niet bekend.
Gedurende de inspraakperiode kan iedereen ideeën en wensen kenbaar maken die in het Milieu Effect Rapport
(MER) opgenomen moeten worden. De Dorpsraad Itteren heeft uiteraard, ondanks de vakantieperiode, een inspraakreactie afgegeven. Onderstaand een korte samenvatting van deze reactie. De volledige reactie is te lezen
op onze internetpagina. Degene die interesse hebben maar geen internet, kunnen uiteraard altijd voor meer informatie contact opnemen met een van de leden van de Dorpsraad.
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Bij het schrijven van de inspraakreactiereactie is de Dorpsraad ondersteund door een aantal dorpsgenoten die
terzake zeer deskundig zijn. Hiervoor onze hartelijk dank. We hebben nog behoefte aan juridische ondersteuning. Wie is bereid de Dorpsraad op juridisch gebied te helpen???
Samenvatting inspraakreactie:
Allereerst hebben we onze verontrusting uitgesproken over de wijze waarop de inspraak geregeld is. Slechte bekendheid aan informatieavond maar ook dat de inspraakperiode midden in de vakantieperiode valt. Voor een
dermate belangrijk stuk onacceptabel.
Daarnaast hebben we aangeven dat ten onrechte steeds de indruk werd gewekt dat er overeenstemming bestaat
over het Eindplan zoals dat in december 2001 door provinciale Staten is vastgesteld. Zeker wat Itteren betreft is
dat niet het geval. Wij zijn nog steeds van mening dat Itteren en omgeving onevenredig zwaar wordt belast met
grindwinning, verwoesting landschap, overlast en dat alleen maar omdat het Rijk geen geld over heeft voor de
beveiliging van de Grensmaasbewoners.
Wij hebben aangeven dat er nader onderzoek moet komen naar:
1. Kritieke plekken in de kades. Tijdens de voorlichtingsavond eind november 2001 in de Fanfarezaal bleek
dat er ten zuiden van Itteren kritieke plekken aanwezig waren in de kades.
2. Laagfrequent geluid en bodemtrillingen. Met name van belang bij natte winning zoals dat in Itteren in de
planning zit.
3. Geluids- en stofoverlast. Provincie geeft zelf in haar stukken aan dat Itteren hoe dan ook overlast zal
krijgen. Dorpsraad wil dat z.s.m. onderzocht hebben en niet zoals in de Startnotitie staat aangegeven op
het moment dat de vergunningaanvraag aan de orde is (over twee jaar!)
4. Gezondheidsaspecten stofoverlast. Het betreft immers stof van verontreinigde dekgrond.
5. De uitvoering van Hochterbampd. Maaswerken wil project Hochterbampd in eerste instantie niet uitvoeren. In 1998 werd Hochterbampd essentieel geacht voor hoogwaterbeveiliging. Dorpsraad wil dat Hochterbampd uitgevoerd wordt.
6. Gevolgen aanleggen ringdijk rondom dekgrondberging ten noorden van Itteren. Dorpsraad vreest dat
aanleg van ringdijk leidt tot zeer gevaarlijke situaties bij hoogwater. Tussen kades en kanaal en ringdijken ontstaat een flessenhals die zorgt voor opstuwing van het water ten zuiden van Itteren waar de kritieke plekken zijn. Dorpsraad wil onderzoek naar vergroting doorstromingsprofiel. Gedacht wordt aan
een weg op pijlers tussen de brug en de kades. Deze brug zou dan tevens als “vluchtroute” kunnen fungeren bij hoogwater. Itteren blijft dan altijd bereikbaar.
7. Dekgrondbergingen. Dorpsraad is van mening dat dekgrondbergingen zo klein mogelijk moeten worden
uitgevoerd (niet meer dan voor hoogwaterbescherming noodzakelijk is) en dat dekgrond op maaiveldniveau moet worden afgewerkt. Plannen om tot –2,5 meter van het huidige maaiveld af te werken zijn onbespreekbaar.
8. Grondwaterstromen. Als dekgrondbergingen zijn gerealiseerd zullen de grondwaterstromen zich waarschijnlijk een nieuwe weg zoeken via het grindbed onder de bebouwing van Itteren. Wat heeft dit voor
gevolgen voor de huizen? Zetting van de funderingen, natte kelders??
9. Slibhuishouding. Dorpsraad wil nader onderzoek naar slibafzetting. Als er veel afzetting plaatsvindt en
dit wordt niet goed bewaakt hebben we over een aantal jaren dezelfde problemen als nu.
10. Nadelen nieuwe natuur. Tot nu toe krijgen we alleen maar mooie plaatsjes voorgeschoteld van een
grindrivier met nieuwe planten- en diersoorten. Dorpsraad wil inzicht in nadelen (meer reigers, vossen,
steenmarters, beverratten, muggen?).
11. Inrichting dekgrondbergingen. Wat Dorpsraad betreft komt het huidige cultuurlandschap zoals dat al eeuwen bij Itteren hoort, ongewijzigd terug.
12. Zwerfvuil. Dorpsraad maakt zich daar grote zorgen over. Verruiming van de rivier leidt zonder meer tot
grotere verspreiding van het zwerfvuil.
13. Aanspreekpunt klachten. Dorpsraad wil dat er één vast aanspreekpunt komt waar inwoners met alle vragen en klachten terecht kunnen.

Website Itteren
Met ingang van 1 juli 2002 heeft Itteren een eigen website. De eerste ervaringen met de website zijn beslist positief te noemen. Heel veel mensen hebben de site al bezocht. Een groot aantal mensen hebben een reactie gegeven via het gastenboek. Van de mogelijkheid om een link toe te voegen is slechts weinig gebruik gemaakt. Alleen Theo Weyers met zijn bedrijf Conex, Laura Bastings met de site “dit is mijn paard” en de scoutinggroep de
Eburonen hebben ons verzocht een link toe te voegen en dat hebben we uiteraard direct gedaan. Café ’t Tref-
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punt heeft ons de jaarkalender gestuurd waardoor de rubriek Evenementen inmiddels goed is gevuld.Voor alle
duidelijkheid: Iedereen kan hiervan gebruik maken. De site is voor het hele dorp! Fanfare, voetbalvereniging, toneelvereniging enz. Als er een belangrijk concert is, een belangrijke wedstrijd of een toneelvoorstelling, geef dat
dan tijdig door dan zetten wij het op het net. De rubriek evenementen wordt bijv. ook gelezen door de redactie
van “t Belhaofke” zodat ook inwoners van Belfort en Daalhof weten wat er in Itteren te doen is. Onder evenementen kunt u ook de datums vinden van de vergaderingen van het wijkteam, van de jaarvergadering van de
Dorpsraad of als er belangrijke bijeenkomsten zijn in het kader van de Grensmaas. Niet iedereen heeft internet.
Alles zal dus ook op de gebruikelijke manier bekend worden gemaakt.
We hebben ontzettend leuke reacties gehad op de site. Een fotograaf uit Itteren heeft ons aangeboden gratis digitale foto’s ter beschikking te stellen. Van dit aanbod zullen we zeker gebruik gaan maken. Dagblad de Limburger schrijft: “een heel goede site, die de moeite van het bekijken waard is”. Een mooier compliment kunnen de
makers Marco Smeets en Sander Falise toch niet krijgen, nietwaar. Luc Ten Haaf vraagt of iemand z’n mobiele
telefoon gevonden heeft.
Oud-Itternaren hebben zich gemeld. We hebben reacties gekregen uit Hoogezand/Sappemeer, Rotterdam, Almelo, Utrecht, Doenrade maar ook uit Mexico en Australië!
De kunst is nu de aandacht van bezoekers vast te houden. Het is daarom zaak dat er regelmatig nieuwe zaken
op de site staan. Als Dorpsraad hebben we melding gemaakt van het feit dat we zijn aangesloten bij het BOM
(zie ook elders in deze berichten), we hebben de inspraakreactie op de Startnotitie volledig opgenomen. We zullen dus actueel moeten blijven. Van onze kant zal zoveel als mogelijk op het net geplaatst gaan worden. We zijn
op zoek naar zaken die voor iedereen interessant zijn. Een rubriek te koop aangeboden of gezocht. Laat het ons
a.u.b. weten als u ideeën heeft. De site is er ook voor u! Reacties liefst via info@itteren.nl

Nieuwe buurtsuper in Itteren?
Van buiten is er geen verschil te zien. Van binnen heeft er een ware metamorfose plaatsgevonden. Niet alleen
de inrichting is totaal veranderd, ook het assortiment is veranderd. Er zijn maar liefst 150 nieuwe artikelen te
koop, waaronder een aantal biologische melkproducten van ‘t Windrakerhöfke zoals bio-boerenkwark, bio-melk,
vruchtenpudding enz. Het meest verrassende is echter de prijs. Vrijwel alle artikelen zijn in prijs verlaagd. Volgens Math heeft dit alles te maken met het feit dat hij met ingang van 5 juli is aangesloten bij de Spargroep. Zoals u onlangs in de krant heeft kunnen lezen is er een tendens bij de Spar om in kleinere kernen weer buurtsupers te openen. In totaal staan er in Nederland een 150-tal in de planning. Omdat Itteren niet helemaal voldoet
aan het criterium van minimaal 2000 inwoners, is het geen echte Sparbuurtsuper. Desondanks kan de buurtwinkel van Itteren profiteren van het centrale inkoopbeleid van de Spar met de lagere prijzen als gevolg. Daarnaast
hebben Math en Trees deskundig advies gekregen over de inrichting van de winkel.
Math en Trees zijn nu bijna twee jaar actief in Itteren en werken hier met veel plezier. Inmiddels hebben zij zich
verzekerd van een grote vaste klantenkring. Toch zijn er nog inwoners van Itteren die de weg naar de winkel nog
niet hebben weten te vinden en dat is bijzonder spijtig. Niet alleen omdat men nu voor de dagelijkse boodschappen het dorp uitgaat maar ook omdat dit het bestaansrecht van de winkel niet ten goede komt. Volgend jaar
moet er een beslissing worden genomen of de winkel wel of niet in Itteren gehandhaafd kan blijven. De eerste
drie jaar krijgen Math en Trees namelijk nog een financiële ondersteuning van de gemeente Maastricht. Blijkt na
drie jaar dat een eigen winkel voor Itteren geen haalbare zaak is dan trekt de gemeentelijk onherroepelijk de
stekker eruit. We zullen ons dan moeten realiseren dat er dan waarschijnlijk nooit meer in winkel in Itteren terug
zal komen. Weg is weg.
De huidige behuizing is natuurlijk niet ideaal. Daar is iedereen het over eens. Het is echter nog steeds de bedoeling dat er op termijn seniorenwoningen gebouwd gaan worden met enkele functionele ruimtes. In een van deze
ruimtes zou de winkel een definitieve plaats moeten krijgen. De winkel zal dan wel zijn bestaansrecht bewezen
moeten hebben.
Grote uitbreidingen van het woningaanbod zijn er in Itteren de komende jaren niet te verwachten. De winkel zal
het dus hoofdzakelijk moeten hebben van de huidige inwoners van Itteren. Onder het motto waarom zou je het
ver halen als het dichtbij te krijgen is, zouden we de mensen die nog nooit een bezoek aan de winkel gebracht
hebben willen vragen, probeer het eens. Voor de prijs of het assortiment hoeft u het niet te laten. Er worden allemaal A-merken of Sparartikelen verkocht. Het brood komt van een echte bakker en het vlees van een ambachtelijke slager. Zoals gezegd zijn er ook biologische producten te koop, tegen eveneens aantrekkelijke prijzen. Bij
voldoende belangstelling voor deze producten zal dit assortiment nog verder uitgebreid worden. Boodschappen
worden op verzoek eventueel gratis thuis bezorgd. Boodschappen kunnen eventueel ook van te voren besteld
worden. Het serviceniveau doet daarom niet onder voor een echte super. Daarnaast hangt er een heel andere
sfeer dan in de echte supers. Het gaat er in de Dorpswinkel veel gemoedelijker aan toe. De Dorpswinkel is een
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ontmoetingsplaats waar mensen nog tijd hebben voor een praatje.
Bent u ook van mening dat Itteren een eigen winkel dient te behouden. Koop dan uw dagelijkse boodschappen in
uw eigen Dorpswinkel. Math en Trees heten u daar van harte welkom.
Secretariaat IVN Maastricht
t.a.v. Carlo Poolen
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Maastricht
Tel: 043-3626261

Maastricht juni 2002.
Natuurcursus. Najaar 2002
Het IVN De vereniging voor Natuur en Milieueducatie, afdeling Maastricht organiseert in de maanden
september en oktober najaar een natuurcursus. Deze natuurcursus is voor de beginnende natuurliefhebber een kennismaking met de natuur.
De onderwerpen van deze natuurcursus zijn; flora, water, vogels, bomen en het landschap.
De natuurcursus omvat 6 binnenlessen, op de woensdag avond en 6 buitenlessen op de zaterdagochtend
en vinden plaats op de volgende data:
Woensdag 11 en op zaterdag 14 september de les flora. Woensdag 18 en zaterdag 21 september de les
water. Woensdag 25 en zaterdag 28 september de les vogels. Woensdag 2 en zaterdag 5 oktober de les
bomen. Woensdag 9 en zaterdag 12 oktober de les landschap. Woensdag 16 en zaterdag 19 oktober de
les paddestoelen.
De binnenlessen vinden plaats in het IVN lokaal, de Nekerbörrech, aan het Theresiaplein 10 te Maastricht, (onder de St Theresiakerk bij de Tongerseweg) van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. Er is een
korte pauze voor een kop koffie.
De aanvang van de buitenlessen, in natuurgebieden, vinden plaats 09.30 en in overleg met de docent en
cursisten..
De lessen worden gegeven door verschillende natuurgidsen van het IVN en de kosten bedragen voor
IVN -leden € 25,00 en voor niet-leden € 30,00.
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Dhr René Pirson 043 343 54 29,
E Mail pirson.kloosterboer@wxs.nl
namens IVN Maastricht
Herman Heemskerk
Termileslaan 154
6229 VX Maastricht.
Tel: 043 361 35 65.
E Mail: herman.heemskerk@hetnet.nl
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Netschool@maastricht
Na weken van computerlessen, ideeën bedenken, plaatjes en informatie zoeken, typen, vormgeven en bovenal samenwerken met jong en oud, was het vlak voor Hemelvaart zover: de websites van de leerlingen
van groep 7 en 8 van de basisschool én een aantal senioren uit ons dorp waren klaar! Vanwege dit heugelijke feit en omdat de deelnemers en de begeleiders erg trots waren op de resultaten, heeft er 23 mei j.l.
de feestelijke presentatie plaatsgevonden. Ieder koppel kreeg hier de kans om zijn/haar website te laten
zien aan de rest van de groep en te vertellen over de samenwerking. Na afloop van hun verhaal, kregen
alle deelnemers een certificaat uitgereikt.

Na afloop hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een korte reactie geschreven op de cursus en de presentatie. Leest U maar wat zij ervan vonden!
·

·
·
·
·

·
·

Wij hadden een website gemaakt over de kerk van Itteren, omdat de meneer waarmee wij samengewerkt hadden dat leuk vond. Hij had allemaal informatie en foto’s over de kerk gezocht die wij
erop gezet hebben. Toen alles klaar was hadden we nog een foto van onszelf erop gezet zodat de
mensen die hem lezen kunnen zien wie hem heeft gemaakt
Ik heb met de computerles op een foto in de krant gestaan. Dat was wel grappig!
Met de presentatie was ik best wel nerveus. Eigenlijk moesten wij als laatste, maar ineens moesten we toch eerder! Ik vond de computercursus leuk en de samenwerking ging ook goed.
Ik vond het een leuke cursus, vooral het samenwerken met de senioren. Je kunt namelijk niet zomaar iets op de website zetten: je moet eerst overleggen en dan een onderwerp kiezen.
Ik vond de computercursus wel leuk maar de meeste dingen wisten de kinderen wel. Ik vond het
ook sjiek dat we met de scanner en de digitale camera mochten werken. Bas Geus was onze leraar
en hij hielp goed vond ik.
Ik vond de computercursus best wel leuk. Waarom? Je kon samenwerken met een senior, wat ik
nog nooit had gedaan en je kon elkaar zo ook beter leren kennen.
Ik vond de computercursus best wel leuk. Ik wist nog niet veel van computers dus het was best wel
leerzaam. Als ik iets niet snapte vroeg ik het aan iemand en dan snapte ik het wel. De samenwerking met de senioren vond ik ook wel leuk. We konden goed samenwerken en hadden dus op tijd de
website af. We wisten ook direct waar we het over hielden en waren het direct eens.

Wij denken dat zowel de school, als de senioren van Itteren en de dorpsraad, kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde cursus die hopelijk nog een vervolg krijgt, waar al hard aan gewerkt wordt!
Team basisschool Op de Sterkenberg
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Steenuilen,
Voor de steenuil is het goed vertoeven in Itteren en nabije omgeving.
De steenuilen populatie is in onze omgeving dan ook groeiende en best goed te noemen. Het gebied Itteren en
Borgharen telt momenteel tussen de 20 en 30 steenuilen. Het is voor deze uiltjes dan ook een aantrekkelijk landschap met een variatie van weilanden, boomgaarden en beken. Er zijn tientallen plaatsen waar ze kunnen broeden. Ze zoeken vooral geknotte wilgen en essen hiervoor op. Van de 5 nestkasten die verspreid in ons dorp zijn
geplaatst, zijn er waarschijnlijk 2 bewoond. Dat betekent dat de steenuil hier nog voldoende natuurlijke broedplekken vindt.
Behalve de steenuil bevinden zich hier ook andere uilensoorten waaronder de kerkuil. De ransuil leeft in de omgeving van het Julianakanaal. Bij Meerssenhoven woont al jaren een koppel bosuilen.
Verder worden er in onze omgeving steeds vaker zeldzame vogelsoorten gesignaleerd die veelal op doortocht
zijn.
De Geul en het grindgat met de nabij gelegen Hochterbampd zijn erg in trek voor deze vogels.
De Europese kanarie [een wilde kanarie] begint ook onze richting uit te komen en is in Bunde te vinden. Daarnaast signaleert men in Itteren onder andere de zeldzame grauwe gors bij het grindgat en Voulwames. Met de
grauwe gorzen gaat het niet goed. Het is een bedreigde vogelsoort omdat er te weinig akkerland voor ze is. Itteren is een van de weinige plaatsen waar ze broeden dit seizoen. Er was hier een concentratie tot 5 broedparen. In de Maas en de Geul duiken de prachtige ijsvogels naar vis. Tenslotte is bij Haertelstein al meerdere jaren
de Torenvalk te vinden.
Met dank aan onze dorpsgenoot en natuurkenner John Hageman voor de verstrekte informatie.
Verleden jaar hebben we melding gemaakt van het aantal huis- en oeverzwaluwen. Van dit jaar zijn nog geen
telcijfers beschikbaar. Deze gegevens zijn waarschijnlijk binnenkort beschikbaar. In de volgende Dorpsberichten
meer informatie hierover.
Heeft u nog informatie over (zeldzame) vogels of dieren. Graag een seintje naar Maria Lhomme.

Stenen trappen aan de Maas,
Na de diverse hoge waterstanden begin van dit jaar, had de Maas weer een flinke hoop slib achter gelaten op
de blauwstenen trappen waar ook alweer de nodige begroeiing op stond. Ze zijn inmiddels schoongeschept.
Met hartelijke dank aan Eduard Lhomme die deze keer het initiatief genomen heeft om dit karwei te klaren. Als
rasechte Itterenaar weet hij evenals vele dorpsgenoten de mooie plekken in ons dorp te waarderen. Zijn motivatie is dan ook om deze te behouden door ze te onderhouden. Het ziet er dan ook weer prima uit. Het is een
schitterende plek om te genieten van onze mooie omgeving of zoals de Itterse jeugd dit tegenwoordig uitdrukt,
een goede plek om te "chille". Hierdoor kunnen we ons dus een rit naar de Allier in Frankrijk wel besparen.
Genietend van al dat moois gaan onze gedachten onwillekeurig naar de beelden van de hoogwaters in OostEuropa, in Duitsland, Italië, in China maar ook naar de rest van Nederland. Windhozen, wolkbreuken, ondergelopen kelders, straten, winkels, tunnels, wegen die moeten worden afgesloten, het houdt niet op deze zomer. Je
vraagt je dan af wat zou er gebeurd zijn als de regen die nu in Oost Europa gevallen is twee of driehonderd kilometer westelijker gevallen zou zijn in het stroomgebied van de Rijn of de Maas. De gedachten gaan dan terug
naar de zomer van 1980 en naar de recente hoogwaters.
Deze zomer hebben we in Itteren geluk gehad. Het was heerlijk vertoeven langs de Maas. Maar hoe lang gaat
dat nog goed? Het is daarom zaak dat men zo snel mogelijk maatregelen treft om onze veiligheid te garanderen. Elders in deze berichten kunt u meer lezen over de plannen met de Grensmaas.

Tijdelijke wijziging dienstregeling Stadsbus (bron Stadsbus)
In de periode van 4 t/m 27 oktober 2002 rijdt Stadsbus een gewijzigde dienstregeling. De tijdelijke wijziging heeft
te maken met het in die periode laten zakken van de Wilhelminabrug in het kader van het Markt-Maasproject.
Gedurende de genoemde periode is er geen verkeer mogelijk, noch openbaar vervoer, noch ander verkeer, via
de Wilhelminabrug.
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De bussen van de Stadsbus zullen in die periode de Maas niet oversteken, maar blijven de gehele dag aanéén
kant van de Maas. De bussen uit Maastricht-west rijden van en naar de Markt en keren bij Minckeleers. De bussen uit Maastricht-oost keren aan het Station. Reizigers die aan de andere kant van de Maas moeten zijn kunnen
elke 10 minuten gebruik maken van een pendelbus, die vanaf de Markt via de Noorderbrug naar het Station rijdt
en terug. Afhankelijk van de drukte op de Noorderbrug duurt deze rit circa een kwartier. De bussen houden hun
eigen lijnnummer, zowel aan de oost- als aan de westzijde.
Een uitzondering is gemaakt voor de lijnen 7, 8 en 18. Deze buslijnen rijden vanaf het Station rechtstreeks via
de Noorderbrug naar de Brusselse Poort/Hogeschool v.v. Op deze wijze is er toch nog een directe verbinding
tussen het Station en Maastricht-west. Deze bussen komen echter niet op de Markt.
Voor actuele informatie hou goed de berichtgeving in de Maaspost en in de bussen in de gaten. U kunt ook de
website van Stadsbus raadplegen (www.stadsbus.nl).

Wijkteams.
Onlangs stond in de Stadskrant een artikel over wijkteams. In Itteren en Borgharen is een dergelijk wijkteam al
enige tijd operationeel. De ervaringen van de Dorpsraad met dit team zijn zeer positief. Van de Dorpsraad Itteren
zijn Trudy Teunissen en Maria Lhomme in het team vertegenwoordigd. Lees onderstaand het artikel dat in de
Stadskrant heeft gestaan. Heeft u vragen of opmerkingen, suggesties of wat dan ook, neem dan contact op met
Trudy of Maria. In de Dorpsberichten zullen zo veel als mogelijk de vergaderdata van het wijkteam worden opgenomen. U kunt uiteraad ook kijken op onze website. In de volgende Dorpsberichten zal een overzicht gegeven
worden van de zaken die in het wijkteam aan de orde zijn geweest.
Wijkteams brengen burger en gemeente dichter bij elkaar
De gemeente Maastricht wil dichter bij de burger staan. Daarvoor zijn wijkteams opgericht die problemen in
buurten sneller en simpeler moeten oplossen, in samenspraak met en op aangeven van de burger.
Maastricht krijgt veertien wijkteams. Die hebben tot doel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te verbeteren.
De teams bestaan uit een stadsdeelleider, een opzichter, een wijkagent, vertegenwoordigers van Stichting Trajekt, woningbouwcorporaties en vertegenwoordigers van de buurten. Dat heeft het Maastrichtse gemeentebestuur onlangs besloten. De nieuwe teams zorgen ervoor dat in de veertig Maastrichtse buurten meer en directer
aandacht wordt besteed aan groenonderhoud, milieuperrons en wegen, het onderhoud van straten en het
schoonhouden van pleinen. De teams signaleren problemen en zijn het aanspreekpunt waar burgers en anderen
hun klachten kunnen deponeren. Ook geeft de gemeente via de teams door wanneer er straten worden opengebroken, rioleringen worden aangelegd en groenonderhoud wordt gedaan.
Burger centraal
Het past in het beleid van de gemeente Maastricht om de burger centraal te stellen. Uit onderzoeken blijkt dat
burgers zich zorgen maken over het onderhoud, de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurten. Deze zorgen
zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Vorig jaar vreesde een kwart van de burgers dat hun buurt erop achteruit zou gaan, terwijl dat in 1999 nog zeventien procent was.
De diensten Stadsbeheer & Facilitaire Zaken en Stadsontwikkelingen & Grondzaken hebben nu een gezamenlijk
plan opgesteld, waarin het buurtgericht werken centraal staat. Allereerst is besloten tot oprichting van de wijkteams. Een wijk is een cluster van een aantal buurten. Hoe graag men ook in elke buurt een team had neergezet, het is om praktische redenen niet uitvoerbaar: er zijn in Maastricht veertig buurten. Van de veertien wijkteams zijn er inmiddels al negen operationeel: Boschpoort/Belvédère; Malberg/Noord-West; Daalhof/Hazendans/
Belfort; Brusselspoort/Mariaberg; Borgharen/Itteren; Wyckerpoort/Wittevrouweveld/Amby; Limmel/Nazareth;
City/Wyck en De Heeg/Vroendaal. Binnenkort komen daar nog bij: Kwartieren; Sint Pieter; Campagne/Biesland/
Wolder; Randwyck/Heugemerveld (wel al operationeel in Heugemerveld); Scharn/Heer.
Programma's
De nieuwe wijkteams gaan werken volgens stadsdeelprogramma's. Daarin wordt vastgelegd wat er in een buurt
gedurende het komende jaar moet gebeuren op het gebied van onderhoud, leefbaarheid en groen. Er is per wijkteam ook een budget beschikbaar, zodat kleine ergernissen direct opgepakt een opgelost kunnen worden. De gemeente stelt nog eens een kleine kwart miljoen euro beschikbaar voor kleinere ingrepen in buurten. Voorstellen,
ideeën en plannen kan de burger via het wijkteam indienen. Het wijkteam is het belangrijkste 'meetpunt' voor wat
er in de buurt moet gebeuren. De teams zijn de ogen en oren van de buurt en hebben tot taak klachten en opmerkingen te vertalen naar maatregelen of beleid. De teams moeten barrières tussen de burgers en de gemeen-
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te wegnemen.
Wijkonderhoudsploeg
Elke wijk krijgt ook een wijkonderhoudsploeg die voor de burger duidelijk herkenbaar wordt. In de toekomst zal
de dienst Stadsbeheer & Facilitaire Zaken ook daadwerkelijk dichter in de buurt komen. Wordt er nu nog gewerkt
vanuit de 'basis' in Limmel, straks komen er stadsdeelsteunpunten. Het eerste wordt ingericht in het voormalige
kantoor van de Keuringsdienst van Waren in Malberg. Vergelijkbare voorzieningen komen ook elders in de stad.
Het buurtgericht werken zal zich niet beperken tot veiligheid, handhaving, inrichting en beheer van de openbare
ruimte. Het moet volgens de gemeente worden verbreed naar de zogenoemde sociale pijler. De discussie over
wat daar allemaal bij hoort, is nog niet afgerond. Al was het maar omdat de burgers daar ook nadrukkelijker bij
moeten worden betrokken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van gemeente Maastricht (Leven in de stad, Buurten). Voor
directe vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Creusen, assistent-stadsdeelleider, (043) 350 51 14.

Ouderen laten miljoenen liggen
Ouderen betalen samen jaarlijks 30 miljoen euro aan belasting. Uit ervaringen van adviseurs van de Katholieke
Bond van Ouderen (KBO) blijkt dat het merendeel van de ouderen te veel betaalt. Indien namelijk de buitengewone lasten uitstijgen boven een bepaalde drempelwaarde kan de teveel betaalde belasting teruggevraagd worden. Met name ouderen die alleen moeten rondkomen van een a.o.w. uitkering overschrijden deze drempel al
gauw. Bij buitengewone lasten moet men denken aan kosten als nominale premie ziekenfonds, premie ziekenfondswet, huisapotheek, gehoorapparaat, uitvaartverzekering, hulpmiddelen, lidmaatschap thuiszorgorganisatie,
reiskosten in verband met ziekte, ouderdomsaftrek enz. enz.
Van de mogelijkheid om geld terug te vragen wordt door het merendeel van de ouderen geen gebruik gemaakt.
Teruggaaf is mogelijk door middel van het invullen van een t-formulier. Dit formulier moet binnen drie jaar na afloop van het kalenderjaar worden ingediend. Wilt u meer informatie over het terugvragen van te veel betaalde
belasting bel dan gratis de belastingdienst of neem contact op met de ouderenadviseur. Voor Itteren is dat Jan
Segerink, Buurthuis Maris Stella, Aartshertogenplein 24, 6226 XZ Maastricht, (043) 362 00 66.

Takkenroute najaar 2002
In overleg met het Buurtbeheerbedrijf Nazareth zijn
dit najaar twee takkenroutes gepland en wel op maandag 28 oktober en op maandag 11 november a.s.
Snoeihout en dergelijke worden vanaf 09.00 uur opgehaald.
De takken en takkenbossen (gebundeld) mogen niet
langer zijn dan 1,5 meter.

Vooraankondiging Jaarvergadering Dorpsraad
Noteert u alvast in uw agenda:
13 november 2002 zal wederom de jaarlijkse openbare vergadering worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal tevens aandacht worden besteed aan
een actueel onderwerp.

Berichten

Pagina 16

Wat is er te doen de komende maanden?
Activiteitenkalender voor de maanden september en oktober:
18 september

Damesvereniging: gezellige kookavond verzorgd door het BVG

09 oktober

Damesvereniging: Coby Miedler, paragnoste en helderziende
Beide avonden beginnen om 20.00 uur.

19 oktober

Café 't Trefpunt, Brigidastraat, Itteren. Mossel- en saté avond onder
muzikale begeleiding van "duo Wilma" (met Math van o.a. The Walkers en
The Mosam Skiffle).

28 oktober

Takkenroute

Service-pagina
Weekenddiensten Huisarts
Weekdagen van ‘s-avonds 17.00 tot ‘s-morgens 08.00
uur en van vrijdag 17.00 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 (als iedere seconde telt)
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

Vragen aan de gemeente? Bel:
(043) 350 40 00
Meldpunt Stadsbus Maastricht
(043) 350 57 00
Provinciale milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70
Drugslijn Politie Maastricht
(043) 400 66 33
Politie (geen spoed, wel politie nodig)
0900 – 8844
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 oktober
2002
Volgende uitgave: 31 oktober 2002
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