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Berichten van de
Dorpsraad
Beste dorpsgenoten
Dit voorwoord schrijf ik een week na het
overlijden van prins Claus en twee dagen
voor zijn bijzetting in Delft.
Het meest bijzondere aan deze man is wel
dat hij geen tegenstanders schijnt te hebben.
Daarentegen veel medestanders, mensen
die dus stand houden.
Wel in liefde, niet rigide om het gelijk.
Dit herkennen de mensen, vandaar dat men
massaal rouwt om het verlies van
een moedig mens.
Deze moedige mens die in ieder van ons
schuilt en die we wel of niet toelaten.
Elke dag weer die keuze, maakt het ook elke dag weer de moeite waard!!

was de bedoeling het geactualiseerde
exemplaar samen met deze editie van de
Dorpsberichten uit te brengen. Dit is helaas niet gelukt. Getracht wordt het boekje
klaar te hebben voor de jaarvergadering.
Het boekje wordt huis aan huis verspreid.
Let dus op uw brievenbus. Indien u eind
november/begin december nog geen
boekje heeft gekregen, neem dan contact
op met een van de leden van de Dorpsraad.

Dankbetuiging
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse
Brandwondenstichting heeft geresulteerd
in een opbrengst van 302,32 euro.
Alle gevers hartelijk bedankt.
Namens de collectanten,
Magda Hamakers-Schoonbrood

voorzitter dorpsraad itteren Trudy Teunissen.

Hulp bij wateroverlast
Nadat we eind januari en begin februari van
dit jaar weer geconfronteerd zijn geworden
met dreigend hoogwater, heeft er zoals gebruikelijk een evaluatie plaatsgevonden van
de activiteiten die met een dreigend hoogwater gepaard gaan. Gedacht moet dan
worden aan de communicatie richting bewoners (hoogwaterberichtgeving), het (tijdig)
plaatsen van de schotten, het (tijdig) plaatsen van kwelwaterpompen, het functioneren
van het crisisteam enz. Dit jaar was er sprake van een eerste serieuze test van de kades. Nooit eerder na de aanleg van de kades heeft het water zo hoog gestaan. Duidelijk is dat de kades de test goed hebben
doorstaan. Er valt natuurlijk altijd wat te verbeteren. Tijdens de jaarvergadering van de
Dorpsraad op 13 november komt de heer
van Duijnhoven, hoofd technisch beheer
van het Waterschap Roer en Overmaas hier
meer over vertellen.
Tijdens de evaluatie waarbij alle deelnemende partijen betrokken waren
(brandweer, gemeente, provincie, Waterschap en buurtkaders) is o.a geconcludeerd
dat het informatieboekje Hulp bij overlast
geactualiseerd moet worden. Bij het actualiseren is ook de Dorpsraad betrokken (Peter
Schols, hoogwatercoördinator van Itteren en
Trudy Teunissen, voorzitter Dorpsraad). Het
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Aw Sjaol
Steeds meer mensen vinden hun weg naar de Aw Sjoal wanneer ze wat te vieren hebben.
Een gezellige lokatie, van alle gemakken voorzien. Dit jaar is er zelfs een goede piano aangeschaft die gebruikt mag worden.
De huurprijs voor een dag is 90 euro. Er zijn ook mensen die huren voor een dagdeel zoals
de bridgeclub en de hobbyclub. Ook iets voor U? Neem dan contact op met Lilian Speetgens,
tel. 364 66 60.

Badmintonclub
In ons, al 15 jaar bestaand badmintongroepje, kunnen we nog één of twee nieuwe spelers
gebruiken.
We streven er naar iedere speelavond met minimaal 4 spelers te zijn.
Maar dat lukt niet altijd omdat men soms ook andere verplichtingen heeft.
Daarom zou het fijn zijn er één of twee spelers bij te hebben.
Wij spelen wekelijks, op recreatieve basis, op de donderdagavond van circa 20.30 uur tot
circa 22.15 uur, in de gymzaal van de basisschool in Itteren, aan de Sterkenbergweg.
"Heeft u boeken
en/of tijdschriften
thuis die u niet
meer gebruikt
maar die nog goed
te lezen zijn? Lever
ze in bij de
vrijwilligers van de
bieb!"

Hebt u interesse of wilt u meer weten bel dan eens met:
Jan Rutten (tel. 364 57 00), of Harry Vrencken (tel.364 92 55), of Nico de Vreede (tel. 364
77 77).

Bibliotheek
Tijdens de herfstvakantie worden de aanwezige 250 boeken dit jaar voor de derde en laatste maal gewisseld.
Dat betekent dat er een mogelijkheid was om uit 750 titels een keus te maken. Toch ging er
een vraag op voor uitbreiding. Helaas is dat financieel niet mogelijk. Een mogelijkheid zou
zijn eigen boeken in te brengen. We denken dan aan aanschaf van bijvoorbeeld goedkoop
verwijderde exemplaren van de bieb in de stad of misschien heeft u thuis boeken liggen die
u zou willen afstaan. Verder zouden tijdschriften die u anders weg zou gooien iemands leeshonger kunnen stillen.
De vrijwilligers van de bieb zien u er graag mee komen.

Bridgen
Verleden jaar ziin we in de Aw Sjoal gestart met een bridge-middag. Marina Witvliet bracht
zo`n 20 mensen de eerste beginselen van het bridgen bij. Dat is goed aangeslagen want
zelfs de hele zomer zijn de cursisten op donderdagmiddag bijeen blijven komen om te oefenen. Nu is 10 oktober de vervolgcursus van start gegaan, met deel 2 uit de serie Beter Bridge met Berry Westra. De cursus kost 70 euro. Duurt 13 weken. Donderdag `s middags van
half 2 tot 4 uur. Stel u heeft al eens gespeeld en u wilt een opfrismogelijkheid dan is het nog
mogelijk mee in te stappen. Informatie Trudy Teunissen 364 59 93.

Bel Mevr. T. Teunissen
Contactpersoon Itteren
Pasestraat 44 tel: 364 59 93
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Brandgangen
De afgelopen maanden heeft de gemeente in verschillende brandgangen grind gedeponeerd. Het zag er daardoor een stuk verzorgder uit. Alleen steekt het onkruid er nu de kop
op en dat is minder. Er is hier en daar gespoten maar dat maakt het er niet beter op. In het
wijkteam is nu besloten dat aanwonenden hun eigen stuk moeten verzorgen. We zijn benieuwd!!!

Excursie, Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
De Vereniging voor Natuur en Milieueducatie het IVN, afdeling Maastricht, organiseert op
3 november om 13.00 uur een excursie op de begraafplaats aan de vanaf de (oude
hoofd-) ingang aan de Tongerseweg Maastricht, en duurt ongeveer 2 uur. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

"De Vereniging

voor Natuur en
Milieueducatie
het IVN,
afdeling
Maastricht,
organiseert op
3 november
om 13.00 uur
een excursie op
de
begraafplaats
aan de vanaf de
(oude hoofd-)
ingang aan de
Tongerseweg
Maastricht"

Nadat men eeuwen lang in en rond de kerk werd begraven, men was dicht bij het altaar en dus dichter bij de hemel, werden de hygiënische toestanden in de vesting
Maastricht hopeloos.
Men was gedwongen een nieuwe begraafplaats in gebruik te nemen en uiteindelijk
werd begin 1811 begonnen met de aanleg van de algemene begraafplaats aan de in
1804 aangelegde klinkerbaan naar Tongeren, (De Tongersesteenweg.) Eind 1811 is
de begraafplaats klaar en sindsdien gaat de laatste reis van de Maastrichtenaar door de
Tongersepoort.
Na de uitbreiding van 1911 krijgt de begraafplaats zijn huidige vorm en is een van de
mooiste van het land. Op deze begraafplaats zijn niet alleen veel bijzondere monumentale graven, maar er staat ook een groot aantal zeer bijzondere bomen. Zo staat er de
grootste boom van Maastricht, de Sequoia Dendron. De gidsen brengen u de natuur
inbeeld en gaan in op de historie van deze begraafplaats.
Deze excursie vertrekt op 3 november om 13.00 uur vanaf de oude hoofd ingang aan
de Tongerseweg en duurt ongeveer 2 uur.
Inlichtingen bij;
Ine Van Duurling 043 347 78 11,
Jean de Boer tel: 043 34779 61.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten,
namens I.V.N. Maastricht.
Herman Heemskerk
Termileslaan 154
6229 VX Maastricht.
Tel: 043 361 35 65.
E Mail: herman.heemskerk@hetnet.nl
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Hek van de dam
Een jaar geleden, misschien wat langer, werd in dit blad vermeld dat er van de dijk een hekje verdwenen was.
We maakten er toen nog een grapje over “het hek van de dam".
Maar nu is het heel akelig en van vervangende schaamte kon ik geen woord uitbrengen,
toen Roer en Overmaas meedeelde dat er in totaal al 9 hekjes gestolen zijn!!!!!!
Laten we opletten wie zoiets doet, echt schandelijk.
Trudy Teunissen

Ontwikkelingen in de Grensmaas
Afgelopen zomer heeft de startnotitie Grensmaas ter inzage gelegen. De inspraak periode
liep officieel tot 22 juli 2002, maar is door Provinciale Staten verlengd tot 1 september. Op
deze startnotitie zijn 108 reacties en adviezen ingediend bij de De Maaswerken. Ook de
Dorpsraad Itteren heeft een schriftelijke reactie ingediend. De samenvatting van deze reactie heeft u in de vorige Dorpsberichten kunnen lezen. De volledige tekst is te vinden op onze website.

"Inmiddels dreigt
de uitvoering van
de Grensmaasplannen weer
verdere
vertraging op te
lopen."

Uit deze inspraakreacties blijkt dat veel insprekers vragen om meer onderzoek naar de mogelijke overlast (geluid, trillingen, stof en geluid) en de schade die op kan treden tijdens de
uitvoering van het Grensmaasproject. Ook de berging van verontreinigde grond houdt de
gemoederen bezig. Meer onderzoek wordt dan ook gevraagd naar het resultaat voor de
hoogwaterbescherming van rivierverbreding aan de Vlaamse zijde van de Maas.
Vanuit de landbouw wordt bepleit om meer duidelijkheid te geven over de gevolgen voor
hun bedrijfsvoering. Voor velen blijkt de relatie tussen het Eindplan Grensmaas, dat Provinciale Staten van Limburg eind 2001 vaststelden, en de startnotitie niet helder.
Op basis van de Startnotitie en de inspraakreacties heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (CMER) advies uitgebracht over het opstellen van de MER. De Provincie
heeft dat advies in zijn geheel overgenomen en vastgelegd in richtlijnen. Alle insprekers
hebben een exemplaar gekregen van deze richtlijnen. Uit deze richtlijnen blijkt dat serieus
gekeken is naar de inspraakreacties en dat ook rekening is gehouden met door de Dorpsraad Itteren gemaakte opmerkingen. Deze richtlijnen zijn binnenkort te downloaden van de
website van de provincie www.limburg.nl.
Op basis van deze richtlijnen zal het MER onderzoek van start gaan. Naar verwachting verschijnt het MER Grensmaas samen met het ontwerp POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) Grensmaas in het voorjaar van 2003. Op dat moment bestaat er weer de mogelijkheid
om hierop onze zienswijze kenbaar te maken. Tussentijds zal de Provincie de betrokkenen
in het Grensmaasgebied informeren over de voortgang. Daartoe worden diverse communicatiemiddelen ingezet. Zo zullen de huis-aan-huisbladen met vaste regelmaat worden gebruikt voor het plaatsen van artikelen. Ook werkt de Provincie momenteel aan een nieuwsbrief die over enkele weken aan alle bewoners wordt toegezonden.
Ook zullen er de komende maanden regelmatig overleggen en bijeenkomsten plaatsvinden
voor bewoners en bewonersorganisaties in de Grensmaasregio. De onderwerpen die prominent uit de inspraakreacties naar voren zijn gekomen, staan daar op de agenda.
Inmiddels dreigt de uitvoering van de Grensmaasplannen weer verdere vertraging op te lopen. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft namelijk het plan geopperd
om de helft minder natuurgebieden aan te kopen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
uitvoering van de Grensmaasplannen omdat natuurontwikkeling naast hoogwaterbescherming en grindwinning een van de pijlers is van het Grensmaasproject.
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Verwarmingsmantel
In de lokalen op de bovenverdieping van de Aw Sjoal zijn de verwarmingen ooit betimmert, ter bescherming van
de peuters die daar zaten. Nu willen we die betimmering er graag weer af. Wil iemand in ruil voor de platen en
het hout dat daar vanaf komt het weer in de oude staat brengen?
Meer informatie bij Trudy Teunissen

Huiszwaluwen in Borgharen en Itteren
Een zwaluw maakt nog geen zomer. Dit bekende spreekwoord geldt zeker voor Borgharen en Itteren. Hier kunnen we nog zien rondvliegen. We zijn zelfs bevoorrecht want alle drie de zwaluwsoorten die in Nederland voorkomen, treffen we aan. We hebben het dan over de boerenzwaluw, huiszwaluw en de oeverzwaluw. Daarnaast
nestelt ook de gierzwaluw in onze dorpen, maar dit dier rekent men niet tot de zwaluwen. Al geruime tijd loopt er
een landelijk onderzoek naar de huiszwaluw omdat dit vogeltje zeer sterk achteruit is gegaan. Door middel van
tellingen probeert men inzicht te krijgen in de oorzaken. Op dit moment weten we dat de belangrijkste oorzaken
zijn :
-

Droogte in de overwinteringgebieden in Afrika;
Afname van insecten die als voeding voor de zwaluwen dienen
Veranderde woningbouw zonder overstekende daken.

In de lucht is de huiszwaluw moeilijk te onderscheiden van de andere soorten. Het zijn allemaal kleine vogeltjes
die razendsnel vliegen. Hun nesten zijn echter goed herkenbaar. Het zijn de enige zwaluwen die het nest tegen
de gevel van een gebouw maken.
Boerenzwaluwen zitten altijd in een gebouw en oeverzwaluwen maken een nest in een steile oever. Het tellen
van de huiszwaluw is dan ook een fluitje van een cent. Je hoeft alleen maar de huizen langs en goed te kijken
onder de daken.
Sinds 1994 tel ik de huiszwaluwen in Borgharen en Itteren. Ook dit jaar heb ik mijn ronde gelopen. Het resultaat
viel helaas erg tegen. In Borgharen telde ik slechts 12 nesten en in Itteren 13. In onderstaand overzicht zijn alle
tellingen weergegeven :

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Borgharen

36

37

51

38

39

39

28

24

12

Itteren

14

16

14

21

25

26

13

25

13

In Borgharen blijkt dat de zwaluwen de kolonie in de Spekstraat hebben verlaten. De boerderij achter het kasteel
was in voorgaande jaren goed voor 20 tot 30 nesten, nu zijn er slechts 2 te vinden. Waarom ze deze markante
plek hebben verlaten is niet bekend. In de straten rondom zijn wel nog nesten te vinden. In het nieuwe deel van
Borgharen zijn geen nesten meer te vinden.
In Itteren zijn wel alle bekende plekken bezet. Echter de aantallen zijn wat minder dan de afgelopen jaren. Opvallend is dat het nieuwe deel van Itteren volledig is verlaten. In voorgaande jaren waren daar altijd wel enkele
nesten te vinden.
2002 viel dus erg tegen. Laten we hopen dat dit tijdelijk is en dat volgend jaar weer meer huiszwaluwen een
broedplek vinden in Borgharen of Itteren
Carlo Poolen
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Borgharen
043 - 362 62 61
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Aan de bewoners en netwerkpartners in Limmel, Nazareth, Itteren en Borgharen
Ouderenadviseur Jan Segerink
Na ruim drie jaar kan Trajekt, ondernemer in welzijn, zeggen dat ze in staat is gebleken de dienst ouderenadviseurs op de Maastrichtse welzijnskaart te zetten. Samen met mijn collegae en onze netwerkpartners hebben we al voor vele ouderen iets kunnen betekenen. Dat is een goede zaak. Tot 1 september ben
ik werkzaam geweest in Daalhof, Pottenberg, Wolder Biesland en Campagne. Dit met veel plezier.
Begin dit jaar hebben wij besloten om een aantal collegae te laten rouleren. Door deze actie hopen wij
nog meer voor de Maastrichtse ouderen iets kunnen betekenen. Voor mij betekent dat, dat ik per 1 september 2002 werkzaam ben in Limmel, Nazareth, Itteren en Borgharen. Een nieuwe uitdaging.
Wat mag u van een ouderenadviseur verwachten?
Belangrijkste trefwoorden zijn: informeren, adviseren en hulpverlening.
We kunnen u informeren en adviseren als u vragen heeft met betrekking tot wonen, zorg, welzijn en diverse regelingen. Samen met u kan dan gekeken worden welke oplossing het beste bij uw situatie past.
Wij kunnen daarbij, indien gewenst, contacten leggen met instanties.
Soms kan het zijn dat iemand meer behoefte heeft aan individuele persoonsgerichte hulp voor een langere periode als er sprake is van een meervoudige problematiek. Hierbij kunt u denken aan rouwverwerking, relatieproblemen, sociale contacten, enz. Blijkt er behoefte te zijn aan extra aandacht, dan kunnen
we een beroep doen op mijn collega mevr. A. Foppen. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer
354.77.00.
Belangrijk uitgangspunt voor ons werk blijft dat ouderen de regie over het eigen leven moeten blijven
behouden.
Hoe zie ik mijn toekomst in mijn nieuwe werkgebied?
Op korte termijn.
In de eerste plaats zal ik mij bezig houden met een verkenning van mijn nieuwe werkgebied. Tijdens deze kennismaking hoop ik van alle buurten een goed beeld te krijgen. Daarom hoop ik de komende weken
en maanden veel mensen te ontmoeten.
Daarnaast zal ik ook beginnen met huisbezoeken voor de tachtigplussers.
Voor de langere termijn
Naast mijn huisbezoeken wil ik in overleg met mijn netwerkpartners en bewoners mij oriënteren op andere initiatieven die ertoe kunnen bijdragen dat ouderen op een goede manier bijvoorbeeld langer in hun
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Daarbij zal aandacht worden besteed aan vragen als het wel of niet organiseren van spreekuren in buurten, wel of niet organiseren van thematische bijeenkomsten, enz.
U begrijpt dat erna gestreefd zal worden om het ouderenadvieswerk in genoemde buurten optimaal inhoud te geven.
Ouderenadvieslijn
Naast het feit dat u een beroep op mij kunt doen, kunt u ook de ouderenadvieslijn bellen. Deze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. Hun telefoonnummer is 325.45.94.
Tot slot
Ik ben dagelijks telefonisch bereikbaar in buurtcentrum Maris Stella, Aartshertogenplein 24,
6226 XZ Maastricht. Tel. 043 - 362.00.66.
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Seniorenvereniging Itteren.
Onze vereniging organiseerde op 28 augustus j.l. voor de Itterse senioren, de jaarlijkse dag-uit. Dit keer naar de
rozentuinen in Arcen, gecombineerd met een huifkartocht door de omgeving van Arcen.
De reacties op deze dag waren allerwege enthousiast en vol lof over deze dag. Ook al dank zij het goede weer
en het slotdiner in ’t Jachthoes in Montfort.
Opmerkelijk is toch dat aan dit dagje-uit veel senioren uit Itteren hebben deel genomen die niet direct lid waren
van onze vereniging, maar wel graag aan bepaalde activiteiten meedoen.
Wij hopen dat het succes van dit dagje uit, er toe bijdraagt dat ook meer senioren deel gaan nemen aan onze
wekelijkse ontspanningsmiddag, iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur in de Aw Sjaol.
U bent van harte welkom en kom eens kijken op de dinsdagmiddag.

Schooltuin van basisschool Op De Sterkenberg: inspiratiebron
voor verantwoord onderwijs.
Een schoolterrein dat opvalt. Natuurlijk met een speelterrein zoals elke school heeft, maar daaraan grenzend wilde plantenborders en een vijver. Wat opvalt in de borders is de grote verscheidenheid aan wilde planten, waarvan een aantal massaal bloeit, een prachtig gezicht. In een ander gedeelte groeien in het seizoen de verschillende soorten granen. Hiertussen, met opvallende kleuren, de vroeger zo bekende akkeronkruiden. Op een hoek,
aan een paal bevestigd, een schijf hout met daarin een aantal gaatjes. In het voorjaar gonst het hier van de solitair levende (metsel)bijtjes. Zij komen er hun eitjes leggen.
Een stukje verderop ligt de composthoop; kinderen deponeren hier het groen-afval en aan het eind van het seizoen wordt de compost weer gebruikt in de productie-tuintjes. De tuin wordt begrenst door een zogenaamde takkenril. Snoeiafval van bomen en struiken kan hier gedeponeerd worden. Allerlei planten en dieren maken gebruik van de ril als vestigings- of schuilplek. Zowel de composthoop als de takkenril zijn de plaatsen waar de
kringloop gesloten wordt: natuurlijk afval komt weer ten goede aan ‘nieuwe natuur’.
Sinds enige tijd wordt de schooltuin door alle leerkrachten (en dus ook alle kinderen) gebruikt als het gaat om het
vak natuuronderwijs. Tijdens een teamvergadering is besloten om het thema “kleine diertjes”, dat in alle jaarboeken van de natuuronderwijsmethode terug komt, te koppelen aan de schooltuin. Kinderen gaan dus daadwerkelijk naar buiten om daar hun ontdekkingen te doen.
Als dit goed bevalt, willen een volgende stap zetten. Want de tuin geeft ook vele aanleidingen voor taalonderwijs
en rekenen-wiskunde, voor aardrijkskunde en het ontwikkelen van tijdsbesef en tijdsbegrippen, voor kunstzinnige
vorming. Er is zelfst een schoolnatuurtuin bekend die door leraren ontdekt is als poëzie-werkplaats: Natuur rijmt
met literatuur. Zo kunnen verschillende teamleden hun eigen affiniteit en deskundigheid verbinden met het spelen en werken in de tuin. Zo gaan nieuwe werelden open, niet alleen voor de kinderen, maar evengoed voor leraren. Biodiversiteit op het eigen schoolterrein die aanleiding geeft tot observeren, gericht onderzoeken, experimenteren, tekenen, tellen en rekenen, in kaart brengen, genieten, stil beschouwen, teksten schrijven, schilderen,
meedenken over veranderingen in de inrichting van het terrein en daadwerkelijk meehelpen, meedenken en–
doen in het beheer. “Leven” en “leren” staan hier dicht bij elkaar.
De schoolnatuurtuin brengt natuur onder handbereik en biedt kinderen tal van mogelijkheden tot direct contact
met de natuur. De school en de directe omgeving daarvan vormen de enige door alle leerlingen en leraren gezamenlijk ervaren leefwereld en zijn daarom van groot belang voor het onderwijs.
De school wordt tijdens het bovenstaande proces begeleid door de Stichting Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) te Maastricht. Deze stichting geeft adviezen over inrichting, beheer en educatief gebruik van
de schoolnatuurtuin.
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Steenmarters
De steenmarters zijn weer actief. Afgelopen week zijn er weer diverse kabels door de beestjes kapotgebeten met
alle vervelende gevolgen vandien. Voor zover we weten hebben de steenmarters weer toegeslagen op de bekende plekken zoals Op de Bos, Keizerstraat en Geneinde. Dat strookt met de meldingen die we vorig hebben
binnengekregen. Het is dus duidelijk dat aan deze kant van Itteren een populatie steenmarters zit.
Eind dit jaar moet onderzoekinstituut Alterra uit Wageningen, dat reeds geruime tijd onderzoek doet naar de populatie steenmarters in Borgharen, met een afsluitend rapport komen dat aan de provincie zal worden aangeboden. Het is zaak dat we in Itteren dan ook enig zicht hebben in de mate van overlast. Blijf daarom meldingen van
overlast aan ons doorgeven. We zullen de gegevens doorspelen aan de werkgroep steenmarters van Borgharen
zodat we samen aan een oplossing kunnen werken. Het probleem zal ook weer worden aangekaart in het wijkteam.

UITNODIGING Jaarvergadering 2002.
De Dorpsraad nodigt u uit voor de jaarlijkse, openbare vergadering op
Woensdag 13 november a.s. om 19.30 uur in de Aw Sjaol, Kapelaanstraat, Itteren
De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Welkomstwoord door voorzitter Trudy Teunissen
2. Presentatie van de heer van Duijnhoven, hoofd technisch beheer van het waterschap Roer en Overmaas,
over de manier waarop het Waterschap de problemen rond mogelijke hoogwaters in Itteren wil aanpakken.
3. Pauze
4. Presentatie van Tilly te Boekhorst, stadsdeelleider van het stadsdeel Maastricht Noord-Oost over het functioneren van het wijkteam. Tevens zal aandacht besteed worden aan de onderwerpen die in het wijkteam besproken worden.
5. Stand van zaken met betrekking tot de Grensmaas en Maasroute.
6. Rondvraag. Voor zover onderwerpen niet aan de orde zijn geweest in de presentatie van Tilly te Boekhorst
kan aan de leden van de Dorpsraad nadere informatie gevraagd worden over zaken die het afgelopen jaar
hebben gespeeld. Daartoe is het jaarverslag van de Dorpsraad tijdens de vergadering beschikbaar.
7. Sluiting
Iedere inwoner van Itteren is van harte welkom, woensdag 13 november a.s. om 19.30 uur !!

Vuurtje stoken
Vuurtje stoken mag niet meer. Wanneer u het toch doet zonder ontheffing aan te vragen en de millieupolitie ziet
of ruikt het, heeft u een bon aan de broek!
En die is niet misselijk, 237 euro wanneer tot en met 1m³ verontreinigd wordt. Meer dan 3m³ betekent een dagvaardiging en 693 euro !!!!
Trudy Teunissen

Wijkteam
In de vorige editie van de Dorpsberichten hebben we een artikel gewijd aan het functioneren van het wijkteam.
Daarbij is aangegeven dat we een overzicht zouden maken van zaken die zoal in het wijkteam besproken worden. Een samenvatting van een aantal zaken die de laatste tijd besproken zijn treft u onderstaand aan.
In de jaarvergadering van de Dorpsraad die op 13 november plaatsvindt zal Tillie te Boekhorst, stadsdeelleider
van het stadsdeel Maastricht Noordoost waaronder ook Borgharen en Itteren vallen, nader ingaan op het functioneren van het wijkteam.
Wilt u dat bepaalde zaken in het wijkteam aan de orde komen nemen dan contact op met Trudy Teunissen of
Maria Lhomme.
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Afvalbeleid;
- In navolging van Itteren en Borgharen worden in andere buurten van Maastricht de Gft-containers en Gftemmers geïnventariseerd en voorzien van een micro chip.
- Conform het raadsbesluit komt er noch in Itteren noch in Borgharen een ondergronds milieuperron.
- Opruimen bij milieuperrons is een taak van het buurtbeheerbedrijf.
- Voor opruimen zwerfvuil heeft afdeling Stadsreiniging een contract met de MTB. Daarnaast zijn in Itteren en
Borgharen ook Roer en Overmaas alsmede Rijkswaterstaat aan zet.
KLACHTEN ZO VEEL ALS MOGELIJK RECHTSTREEKS MELDEN BIJ KLANTENMELDPUNT, 3504000.
Fusieonderhandelingen voetbalverenigingen Itteren en Borgharen;
Fusieonderhandelingen lopen. Johan Hannon, afdeling Sportzaken van de gemeente, is coördinator tussen beide
besturen.Clubs zijn het in principe met elkaar eens. De velden van Borgharen blijven behouden voor trainingen
van de jeugd. De wedstrijden voor de jeugd zijn in Itteren. De senioren blijven in Itteren.
Kermisaansluiting,
kosten 1.000 euro; Dorpsraad heeft een brief gezonden naar het college van B&W met het verzoek om een permanente elektriciteitsaansluiting, te gebruiken voor kermis, frituur etc. Brief is in behandeling bij afdeling Stadstoezicht.
Aanleg bergbezinkbassin Op de Meer;
In verband met onteigeningsprocedure is aanleg uitgesteld; uitvoering gepland voorjaar 2003.
Stadsplattegrond;
Stadsplattegrond is vernieuwd (gebeurt 1 keer per 5 jaar); straten staan nu goed vermeld; Keizerstraat/ Op de
Warreij.
Meerssenhoven;
In het kader van "duurzaam veilig" zullen hier borden "60km-zone" worden geplaatst, handhaving heeft aandacht
van politie.
Klipperweg;
Wim Weller van de milieupolitie heeft contact gehad met de directeur van Dotremont Metaalrecycling in verband
met metaalsplinters op fietspad Klipperweg. Indien er klachten zijn over metaalsplinters op weg of fietspad kunt
u dit doorgeven aan de milieupolitie of aan de Dorpsraad.
Fietspad acher Ankersmit:
Aanleg fietspad is opgenomen in planning voor laatste kwartaal 2002.
Veldkruis tussen Itteren en Borgharen;
Kruis is geplakt en teruggeplaatst. Op de doorgaande weg naar Borgharen heeft iemand het veldkruis van een
mooie gele chrysant voorzien!
Telefooncel;
Zowel in Itteren als Borgharen blijft deze gehandhaafd.
Verloren:
We kregen van Luc ten Haaf, Op de Hoogmaas 13, het volgende bericht.
Hallo mensen in Itteren.
Ik ben mijn mobiele telefoon in Itteren verloren. Merk: Ericcson, model: T20S(staat in klepje), kleur:grijs/zwart.
Een telefoontje (364 11 04) of een berichtje in de brievenbus en ik kom hem terug halen.
Natuurlijk wil ik graag aan de eerlijke vinder een beloning geven.
Alvast bedankt.
Gevonden:
Bij het hek van kerkhof een bos autosleutels. Alhoewel al enige tijd geleden kunnen we ons indenken dat de eigenaar z’n sleutels graag terug wil hebben. Info: Magda Hamakers, 364 67 43

Berichten

Pagina 12

Website
We zijn niet ontevreden over het functioneren van de website. Alhoewel we vrijwel geen enkele reactie krijgen
op geplaatste artikelen blijkt uit de statistieken wel dat de website regelmatig wordt bezocht en dat de geplaatste
artikelen gelezen worden. We krijgen inmiddels ook een beetje een idee wat de mensen interessant vinden. De
pagina’s over het vervoer (Stadsbus, Nederlandse spoorwegen e.d.) scoren absoluut het laagst. Deze worden
vrijwel niet bekeken. Opvallend is dat de pagina’s met betrekking tot de Grensmaas ook niet echt veel belangstellenden treffen. Wel is er een duidelijke voorkeur voor nieuws over Itteren, het huizenaanbod, Kasteel Meerssenhoven, de wandelingen enz.
Om de site aantrekkelijk te houden wordt met ingang van 1 november 2002 de mogelijkheid geboden om foto’s
van Itteren te bekijken. We hebben gemerkt dat daar beslist vraag naar is. We beginnen met een kleine collectie
uit ons eigen archief. Er wordt echter de mogelijkheid geboden om zelf ook foto’s aan te bieden. We hebben op
dit moment nog plaats voor een 300 foto’s. We zullen op een gegeven moment dus wel een selectie moeten maken. De foto’s kunnen aangeleverd worden via fotos@itteren.nl
Op onze website staat precies aangegeven hoe e.e.a. te werk gaat.
We zullen de foto’s gaan onderbrengen in categorieën zoals hoogwater, dieren, natuur e.d. Maar we kunnen ons
voorstellen dat er ook veel belangstelling zal zijn voor foto’s van vroeger. Deze zullen dan wel eerst ingescand
moeten worden.
Secretariaat IVN Maastricht
t.a.v. Carlo Poolen
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Maastricht
Tel: 043-3626261
Maastricht oktober 2002.
De spreeuwen zoeken een (natuur)begeleid(st)er.
Het IVN, “Vereniging Natuur en Milieueducatie” afdeling Maastricht, heeft diversen werkgroepen op gebied van
Natuur en Milieueducatie, waaronder ook enkele jeugd groepen.
Met name de IVN-Kids, de Spreeuwen, voor kinderen van 5 tot 8 Jaar en de IVN-Jeugdclub de Beukenootjes voor
de wat oudere jeugd.
Door het wegvallen van enkele jeugd begeleiders wegens studie en beroepsmatige werkzaamheden is het IVN op
zoek naar nieuwe krachten die het leuk vinden om met kinderen van 5 tot 8 jaar bezig te zijn in en met de natuur.
Deze jeugd activiteit vindt plaats een keer per maand op de zaterdag ochtend van 09.30 tot 12.30 uur.
Voor de eerste maanden wordt hulp geboden door het IVN bij de begeleiding van de kids en activiteiten - draaiboek waarmee je meteen aan de slag kunt gaan met de kinderen.
Bij slecht weer beschikt het IVN over een clublokaal “De Nekerbörrech”, onder de St Theresiakerk aan de Tongerseweg. St Theresiaplein 10. Maastricht.
Inlichtingen in bij;
Carlo Poolen tel; 043 362 62 61.
Tineke de Jong tel; 043 352 11 09.
Herman Heemskerk tel: 043 362 35 65.

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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Wat is er te doen de komende maanden?
Activiteitenkalender voor de maanden september en oktober:
28 oktober:
30 oktober:
09 november:
09 november:
10 november:
10 november:
11 november:
13 november:
20 november:
24 november:
16 december:
31 december:

takkenroute
vergadering wijkteam
Café ’T Trefpunt. Winterkermis met “Keep in Touch”
35 jarig jubileum Flippers in de Fanafarezaal
Cafe ’t Trefpunt Winterkermis met DJ-Ron
Blaaskapellenfestival in de Fanafarezaal
takkenroute
jaarvergadering Dorpsraad
Damesvereniging. Bijzondere toneelvoorstelling
Rommelmarkt (onder voorbehoud)
Kerstconcert in St. Martinuskerk
Café ’t Trefpunt. Themafeest Country en Western

Service-pagina

Groene Kruis Heuvelland

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

Zaterdag en zon- en feestdagen: verpleging en verzorging, tel. 043-3690690.
Nieuwe zorgaanvragen verplegen/verzorgen 0433821821.
Kraamzorg, tel. 043-3690630.

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 0900 4243434

E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen website www.itteren.nl

Ambulance, politie, brandweer
Telefoon 112
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
Renee Speijcken

Vragen aan de gemeente? Bel:
(043) 350 40 00
Meldpunt Stadsbus Maastricht
(043) 350 57 00
Provinciale milieuklachtentelefoon
(043) 361 70 70 of via www.mw.limburg.nl
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
325 98 10

Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 december
2002
Volgende uitgave: 31 december 2002
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