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Inleiding 
Het verslagjaar 2002 heeft van de leden van de Dorpsraad nog meer tijd en energie 
gevraagd, dan in 2001 reeds het geval was. Met name de Grensmaasplannen vergden in het 
2e halfjaar 2002 ontzettend veel alertheid, vergader- en schrijfwerk.  
De oorspronkelijke Grensmaasplannen verdwenen eind 2001 van tafel. Daarvoor in de plaats 
kwam de Provincie Limburg met een eigen plan (Eindplan Grensmaas), zodat in 2002 een 
serie startnotities en beleidsnota’s werd gelanceerd en inspraakprocedures opgestart. Ook de 
nieuwe  Grensmaas-plannen vormen voor Itteren een groot probleem, voor zover we niet 
van een ramp kunnen spreken.  De Grensmaasplannen moeten,  wat geheel Limburg betreft, 
budgettair neutraal worden  uitgevoerd. Dat betekent dat o.a. bij Itteren een massa grind 
weggraven gaat worden, welke vervolgens wordt verkocht om de uitvoeringskosten van de 
Grensmaasplannen te kunnen betalen. Terwijl voor een toereikende hoogwaterbescherming 
van Itteren, met veel minder af te graven grind zou kunnen worden volstaan. Het ziet er 
naar uit dat Itteren over een aantal jaren het middelpunt zal worden van afgravingen, met 
vrachtwagens, baggermachines, stof- en geluidsoverlast enz. En dat gedurende een  6-tal 
jaren.  Wij hebben de indruk dat het merendeel van de bewoners van Itteren zich 
onvoldoende realiseert wat hen dan te wachten staat.  
Een ander vermeldenswaard fenomeen dat in het jaar 2002 vorm kreeg zijn de z.g. wijk-
teamvergaderingen, een 2 maandelijks overleg tussen de gemeente, gemeentelijke instel-
lingen en een delegatie van de Dorpsraad over allerlei, voor het dorp van belang zijnde  
sociale, ruimtelijke en praktische zaken 
In dit jaarverslag treft u een overzicht van activiteiten aan, welke in 2002 op velerlei gebied 
door de Dorpsraad ontplooid werden. De geïnteresseerde lezer krijgt, naar wij hopen, 
hiermee een aardig  beeld van wat gedaan werd. Mocht u n.a.v. dit overzicht vragen of 
opmerkingen hebben of wat meer willen weten over het functioneren van de Dorpsraad ? 
Onderstaand treft u adressen enz. van de Dorpsraadleden aan. Schroom niet, neem gerust 
met één van hen contact op.  
 
Samenstelling Dorpsraad.  
De samenstelling van de Dorpsraad onderging  in 2002 enige veranderingen. Mieke van Lith nam 
begin 2002 afscheid van de Dorpsraad omdat haar de tijd daarvoor ontbrak Op deze plaats willen wij 
onze dank en erkentelijkheid ten opzichte van Mieke uitspreken, voor alles wat ze aan het werk van 
de Dorpsraad heeft bijgedragen. In augustus 2002 mochten we een nieuw Dorpsraadlid verwelkomen 
in de persoon van Renée Speijcken.  
De samenstelling was per 31 december 2002 derhalve als volgt: 
Voorzitter:  Trudy Teunissen  
   Pasestraat 44, 6223 HB Maastricht  tel. 3645993 
Secretaris:  Johan Smit 
   Stellalunet 8D, 6221 JG Maastricht  tel. 3210963 
   e-mail:dorpsraad-itteren@planet.nl  fax. 3258477 
Penningmeester: Bèr Schoonbrood  
   Geneinde 35, 6223 GT Maastricht  tel. 3641735 
Leden:   Maria Lhomme    tel. 3652040 
   Ruijterstraat 18, 6223 GX Maastricht 
    Han Hamakers    tel. 3646734 
   Keizerstraat 1, 6223 GR Maastricht 
   Servé Grouwels    tel. 3640537 
   Op de Warreij 36, 6223 GS Maastricht 
   Richard Smeets    tel. 3641817 
   Geneinde 23, 6223 GT Maastricht 
   Renée Speijcken,     tel. 3259810 

Pasestraat 20, 6223 HB Maastricht    
 

mailto:e-mail:dorpsraad-itteren@planet.nl
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Eind 2002 toonden een 3-tal inwoners interesse voor het werk van de Dorpsraad. Zij gaven 
te kennen eerst eens kennis te willen maken met het reilen en zeilen van de Dorpsraad en 
begin 2003 een beslissing te zullen nemen over hun definitieve toetreding. 
Deze candidaat-leden zijn: Joop Verhulst (Brigidastraat 77), Marlies Brunings (Pasestraat 
33), Bart Venlet (Pasestraat 33). 
 
Vergaderingen 
In het verslagjaar werden 8 reguliere vergaderingen gehouden: op 7 januari, 18 februari, 25 
maart, 22 april, 10 juni, 19 augustus, 4 november, 9 december. Daar bleef het echter niet 
bij. Dorpsraadleden bezochten individueel dan wel gezamenlijk vele andere vergaderingen. 
De vergaderingen, locaal, regionaal en provinciaal,  i.v.m. de uitvoering van het Grensmaas-
projekt waren wel zeer frequent.  
 
Jaarvergadering 
Op 13 november werd de jaarvergadering gehouden. Gastspreker was de heer van  
Duijnhoven van het Waterschap Roer en Overmaas. Hij gaf nuttige informatie over de  
door het Waterschap getroffen voorzieningen om Itteren te beschermen tegen  
hoogwater.  De kadehoogten, verschillen in waterstanden, kwelwater, pompen, enz. waren  

      belangrijke onderwerpen.  
      Mevrouw Tilly te  Boekhorst (stadsdeelleider) gaf verder uitleg over de voornemens van de  

gemeente Maastricht om meer buurtgericht te gaan werken en de functie van het wijkteam  
daarin. Itteren, met het daar functionerende wijkteam, vervult daarbij een voorbeeldfunktie. 
 
Overige vergaderingen of representatieve verplichtingen 
23 februari  informeel samenzijn 
4 februari  jaarlijks overleg met wethouders en ambtenaren 
23 maart  overleg over de inrichting van een eigen website: www.itteren.nl. 
10 april  informatief bezoek aan het bedrijf van Ankersmit/Ankerpoort 
14 april  bezoek receptie 25 jaar Buurtraad Borgharen 
11 mei   bezoek Meers aan de buurtschap afgravingen 
16 juli   overleg 2 oud-leden over 25 jarig bestaan Dorpsraad Itteren in 2004 
30 september  gesprek met de ouderenadviseur, de heer Jan Segerink 
 

--------------------- 
 
Hoogwater 
In februari en december van dit jaar werd het weer even een spannende tijd: hoogwater in 
de Maas. Vooral de hoogwatergolf op 13 februari was uitzonderlijk met een topstand in 
Borgharen van 45.46 m+NAP en een hoeveelheid water van circa 2500 m3 per seconde. 
Dat betekende dat dit hoogwater de geschiedenis in gaat als het op drie na hoogste  water 
van de afgelopen 100 jaar. Het hoogwater van december 1993 was 44 centimeter, en in 
januari 1995 24 centimeter hoger dan nu. Het water heeft nu tegen de kaden gestaan, 
waarbij te zien was dat die nog genoeg “overhoogte” hebben om de hoogwaters (ook die 
van 1993 en 1995) te keren en nog een ruime waakhoogte hebben. 
 
Dank zij de inzet van velen ontstonden er geen problemen. De heer Gerd Leers, de nieuw 
benoemde burgemeester van Maastricht, kwam zich op de hoogte tellen van het voor hem 
nieuwe fenomeen: hoogwater in Maastricht. Gelukkig bleef het beperkt tot de dreiging en 
veel grond- en kwelwater. Roer en Overmaas zorgt dan voor pompen, waardoor het 
hoogwaterprobleem beheersbaar bleef.  
Niet beheersbaar was het vandalisme van mensen die meenden de kans te moeten grijpen 
om in te breken in, de op de weg naar de brug geparkeerde auto’s.  

http://www.itteren.nl
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Opnieuw is gebleken dat het informatieboekje dat de gemeente m.b.t. de maatregelen bij 
hoogwater uitgeeft, niet up-to-date is en bijgesteld moet worden. In het evaluatiegesprek na 
deze hoogwaters wordt de inhoud van het “rampenboekje” opnieuw besproken.  
 
Roer en Overmaas 
Het waterschap Roer en Overmaas is uit Itteren niet weg te denken. Zowel bij hoogwater als 
in gewone omstandigheden is dit waterschap immer actief in Itteren. Dat is ook dit jaar weer 
bewezen, toen het in februari weer even spannend werd. De contacten tussen de Dorpsraad 
en de medewerkers van Roer en Overmaas verlopen goed.   Er is een gewillig oor voor de 
wensen en problemen die in Itteren leven. 
Alhoewel het waterschap een overheidsinstelling is, zijn het de vele medewerkers die bij 
hoog water enz. de beveiliging tegen hoog water waar moeten maken. Voor hun inzet en 
betrokkenheid in soms moeilijke omstandigheden, zijn we hen bijzonder erkentelijk en 
dankbaar. Die dank wordt niet door iedereen gedeeld, want wat moet je er van denken dat 
in het afgelopen jaar er 9 hekken van de kaden verdwenen. Waar zijn die gebleven ? 
 
Grensmaas 
Nadat eind 2001 het nieuwe Eindplan Grensmaas door Provinciale Staten werd vastgesteld is 
het een halfjaar redelijk rustig geweest. 24 juni 2002 werd de startnotitie m.e.r. Grensmaas 
gepubliceerd. De Dorpsraad heeft een inspraakreactie ingediend. In Itteren zijn er 
verschillende inspraak- en informatieavonden gehouden in het St. Martinushoes.  
Vanaf eind 2002 is de Dorpsraad Itteren vertegenwoordigd in de z.g. gebiedscommissies. 
Om een beeld te krijgen hoe het er in de toekomst in Itteren uit zou kunnen zien werd  een 
excursie gemaakt naar het proef-afgravingsgebied in Meers. De Dorpsraadleden zijn 
allerminst enthousiast teruggekomen van die excursie. 
Er zal in 2003 onderzoek moeten worden gedaan naar de vormen van overlast die zich bij de 
uitvoering van de Grensmaas voordoen, zoals geluid, stof, trillingen enz. De opstelling van de 
MER moet daarom veel aandacht krijgen.  Ook de berging van verontreinigde grond  vormt 
een probleem. 
Bovendien ondervindt de Provincie een financieel probleem bij de uitvoering van de 
Grensmaas en Zandmaas, omdat de Europese commissie een Europese aanbesteding wil. 
In de Dorpsberichten van het jaar 2002 hebben wij u systematisch en uitgebreid 
geïnformeerd over alle zaken rond de Maaswerken. Uiteraard mag u van ons verwachten  
dat dit ook in 2003 het geval  zal zijn. Wilt u dus op de hoogte blijven, dan adviseren wij u 
de Dorpsberichten te blijven lezen. 
 
Vereniging BOM – Bewoners Overleg Maasvallei 
N.a.v. de ontwikkelingen rond de Grensmaas en Zandmaas werd het initiatief genomen tot 
een gestructureerd bewonersoverleg in de Maasvallei. Hierin zijn vertegenwoordigd 
bewonersorganisaties van Borgharen, Itteren, Bunde/Voulwames, Geulle, Meers, 
Schipperskerk, Illikhoven, Vissersweert, Roosteren, Stevensweert, Horn, Haelen, Buggenum, 
Nunhem, Velden, Lomm en Arcen. 
 
Men komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen van de Maaswerken te bespreken, 
acties af te stemmen en, namens de bewoners, standpunten in te nemen. I.v.m. de 
uitvoering van de Maaswerken wil BOM een serieuze gesprekspartner zijn met Provincie en 
de Maaswerken. 
BOM stemt niet in met het vorig jaar door de Provincie vastgestelde Eindplan voor de Grensmaas. Er 
wordt veel meer grind gewonnen dan voor veiligheid en natuurontwikkeling nodig is, waardoor 
onnodig veel landschap wordt verwoest en overlast veroorzaakt. BOM wil het er niet bij laten zitten en 
“redden wat er te redden valt”. 
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Maasroute 
12 maart 2002 heeft de staatssecretaris ingestemd met het Tracébesluit Zandmaas / Maas-
route. Het tracébesluit bevat maatregelen die vooral gericht zijn op de verbetering van de 
scheepvaartroute. Voor Itteren houdt dat in verbreding van het Julianakanaal met een 30-tal 
meter aan de westzijde. Het bezwaar dat de Dorpsraad hiertegen heeft ingediend is 
ongegrond verklaard. De Dorpsraad heeft om praktische redenen besloten hiertegen niet in 
beroep te gaan. Stichting Leefbaar Geulle en de gemeente Meerssen hebben wel bezwaar 
aangetekend bij de Raad van State. Verbreding is daarom nog geen uitgemaakte zaak. 
 
Kleine kernenbeleid 
Dit beleid, ingezet in 1999 was er op gericht extra aandacht te besteden aan de leefbaarheid 
van dorpen als Itteren en Borgharen en die ook op peil te houden. De termijn waarbinnen 
het kleine kernenbeleid de nodige aandacht moest krijgen, loopt teneinde en zal in 2003 
vorm gaan krijgen via de reguliere, gemeentelijke kanalen, o.a. in het kader van het 
buurtgericht werken van de gemeente.  
In hoeverre dit kleine kernenbeleid echt heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en het 
woongenot in beide dorpen, zal in 2003 op een rijtje worden gezet. Daarbij is te denken aan 
de winkel in Itteren, de brede buurtschool, de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de 
Sterkenberg, speelvoorzieningen, de seniorenbibliotheek, het Netschoolcomputerprojekt,  
De stadsdeelleider Maastricht-Noordoost is het aanspreekpunt voor de Dorpsraad, o.a. in het 
wijkteam (zie hieronder). Er wordt door de gemeente gewerkt aan stadsdeelprogramma’s. 
Wat betreft de woningbouw in Itteren heeft het kleine kernenbeleid weinig tot niets 
bijgedragen aan de bouw van nieuwe woningen. Met name de bouw van seniorenwoningen 
werd niet geëffectueerd, om daarmee een zekere doorstroming met jonge gezinnen te 
kunnen bewerkstelligen. Ettelijke jaren bestaan er op papier wel plannen, maar het is bij 
woorden gebleven. De gemeente is van mening dat zij zelf geen initiatieven meer moet 
nemen voor woningbouw, maar het aan de “markt” moet overlaten.  En die markt kent, 
zeker wat Itteren betreft, blijkbaar andere prioriteiten. 
Uit het door de gemeenteraad goedgekeurde activiteitenbudget in het kader van het kleine 
kernenbeleid, resteert ultimo 2002 nog een bedrag van € 30.480,--. De Dorpsraad zal 
overleggen met de gemeente hoe zij denkt dit bedrag, uiteraard met het oog op het kleine 
kernenbeleid, in de komende jaren besteed zou kunnen worden. 
 
Het Wijkteam 
Dit jaar werd  op initiatief van de gemeente, daadwerkelijk gestart met het z.g. wijkteam. 
Het betreft hier een wijkteam voor Itteren en Borgharen samen, met als doel meer 
buurtgericht te werken. Het wijkteam staat onder supervisie van de stadsdeelleider en omvat 
naast de afgevaardigden uit Itteren en Borgharen, vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeentelijke diensten. Beheer en onderhoud van de openbare ruimte staan steeds  hoog 
op de agenda. Er wordt altijd vergaderd in de Aw Sjaol in Itteren. 
In het wijkteam worden verder beleidsmatige- en praktische zaken besproken. 
Er werd door het wijkteam op 7 ochtenden vergaderd. Te weten: 16 januari, 27 februari, 17 
april, 12 juni, 28 augustus, 30 0ktober. Onder voorzitterschap van de Stadsdeelleider, 
mevrouw Tilly te Boekhorst en in aanwezigheid van Pieter van de Waa.  
Wij zijn hen beiden zeker dank verschuldigd voor de wijze waarop zij in het afgelopen jaar, 
van gemeentelijke zijde, inhoud hebben geven aan het functioneren van het Wijkteam. Alle 
lof daarvoor. 
Alhoewel er via het wijkteam problemen over de openbare ruimte aan de orde gesteld 
worden, kunnen individuele inwoners zich altijd met klachten melden bij het algemene  
klantenmeldpunt (tel.nr. 3504000). 
Op initiatief van het wijkteam werd op 15 en 29 april en op 28 oktober en 11 november de 
z.g. takkenroute gereden.  
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Het probleem van de overlast door hondenpoep werd o.a. met de Milieupolitie besproken die 
toegezegd hebben geregeld controles uit te zullen voeren, om overtreders “op heterdaad” te 
kunnen betrappen. 
Gepoogd werd in het dorp een “klusclubje” te formeren, bijvoorbeeld om de banken 
geregeld schoon te maken en te verven. Alhoewel dat niet gelukt is, zijn er toch een paar 
Itternaren die zich op dat gebied verdienstelijk maken, o.a. door geregeld de trap naar de 
Maasoever schoon te maken 
 
Dorpsberichten 
In het verslagjaar kwamen de Dorpsberichten vijf keer uit (circa 70 pagina’s tekst) met veel 
informatie over allerlei zaken die voor de gemeenschap Itteren van belang waren of zijn.  
Met de uitgave van deze Dorpsberichten probeert de Dorpsraad een continu en verantwoord 
informatie- en communicatiekanaal met de bewoners van Itteren in stand te houden. Dat 
gaat niet vanzelf. Het zijn met name Han Hamakers en Peter Dassen (voormalig Dorpsraad-
lid) die zich steeds weer bijzonder inspannen om, samen met de kopijleveranciers,  een 
interessant en lezenswaardig exemplaar van de Dorpsberichten uit te brengen 
 
Website (www.itteren@nl)  
Met ingang van 1 juli 2002 heeft de Dorpsraad een eigen website waarmee zij inwoners, oud 
inwoners en andere belangstellenden op de hoogte kan houden van alle ontwikkelingen in 
het dorp. De website kent een aantal categorieën zoals Algemeen, nieuws, geschiedenis, 
fotoarchief, gastenboek, evenementen en berichten. De website is heel positief ontvangen 
en wordt goed bezocht, ook door niet-inwoners van Itteren. Er is nog voldoende plaats voor 
het opnemen van foto’s. Iedereen kan die aanleveren.  Wie op de hoogte gehouden wil 
worden van het laatste nieuws uit Itteren kan inschrijven op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief 
wordt gepubliceerd als er nieuwe zaken op de site zijn te lezen. Op de website zijn ook alle 
Dorpsberichten vanaf 2000 in te zien. 
 
Public Relations 
Alhoewel de Dorpsraad niet over een specifieke P.R.man of –vrouw beschikt, werd toch 
voortdurend “de krant gehaald”. Dat is niet zo vreemd, omdat wij toch in staat blijken te zijn 
om aan te geven waar “autoriteiten” de mist in gaan met hun beleid en hun, soms, goede 
bedoelingen. 
 
Basisschool op de Sterkenberg – Brede Buurtschool 
De Dorpsraad maakt deel uit van de in 2000 opgerichte  begeleidingsgroep, met als doel van 
de basisschool een z.g. brede buurtschool te maken. Daartoe werd vergaderd op 24 januari, 
18 februari, 12 april, 8 mei, 29 mei, 1 juli (presentatie van Eindrapport Netschool projekt bij 
Universiteit-Infonomics), 16 september, 5 november, 20 november, 12 december, 17 
december 
Directie en docenten van de school maken geregeld gebruik van de publicatiemogelijkheid die de 
Dorpsberichten hen kan bieden. Daarom blijft de gemeenschap Itteren ook uitstekend op de hoogte 
van het wel en wee op onze Itterse school. In het kader van de brede buurtschool zijn er initiatieven 
ontwikkeld, op onderwijs- en personeelsgebied,  die duidelijk hebben bijgedragen aan de verbetering 
van het imago van de school. Maar zeker niet alleen aan de verbetering van het imago. Daadwerkelijk 
functioneert de basisschool op de Sterkenberg steeds meer als een volwaardig, aan de eisen van deze 
tijd aangepast goed onderwijsinstituut. Daarmee complimenteren wij bestuur, directie, docenten, 
medewerkers en vrijwilligers van de school. 
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Financieel Jaaroverzicht Dorpsraad Itteren 
 
       2002   2001 
Ontvangsten      €   € 
 
Subsidie gemeente Maastricht    2722   2406 
Donaties derden       817   1271 
Donaties inwoners Itteren    1521   1294 
Rente etc.         85      39 
       _____  5145 _____   5010 
         _____   _____ 
 
Uitgaven 
 
Drukken, bezorgen e.d. Dorpsberichten   1920   1426 
Uitbreiding informatievoorziening   1429     800 
Kosten bestuur, secretariaat, e.d.   1377   1228 
Vergaderkosten, huur lokaal      477     866 
Representatiekosten       313     130 
Kosten wisselcollectie bibliotheek         0                            467 
Bijdrage vernieuwing peuterklas         450        0 
Gift watersnood Tsjechië       250        0 
Diverse kosten:          
Raadstukken gemeente        120     118 
Kamer van Koophandel          37                 48 
Kosten website         139         0 
Diversen         662      267 
       _____  7174 _____  5350 

        _____   _____ 
 
Exploitatietekort over 2002 resp. 2001    2029                  340 
 
De Dorpsraad kan zijn werkzaamheden verrichten dankzij de subsidie van de gemeente Maastricht, 
de jaarlijkse, vrijwillige bijdragen van inwoners van Itteren e n een drietal sponsors, de firma Bours, 
Ankerpoort en de Rabobank.  
De stijging van de kosten in 2002 zijn met name veroorzaakt door de talloze besprekingen en 
vergaderingen, met Maaswerken, provincie en andere belangengroeperingen met betrekking tot de 
Grensmaas. 
 
Projekt Netschool 
Doelstelling van dit project was senioren vertrouwd te maken met het gebruik van de 
computer en de mogelijkheden die het internet hen te bieden heeft, bij het handhaven van 
hun “blik op de wereld”. Hierbij werden zij geholpen door leerlingen van groep 7 en 8. 
Op de woensdagavonden 9, 16, 23, 30 januari, 6, 20, 27 februari, 4 maart kregen de 
senioren de kans zich vertrouwd te maken met de computer en op de dinsdagmiddagen 
12, 18, 25 maart, 8, 15 april, 6 mei gingen senioren en kinderen samen aan de slag. 
Op 23 mei werd de cursus afgesloten met de presentatie van de gezamenlijk gemaakte 
websites. 
Dit project werd financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht en gegeven 
onder supervisie van International Institute of Infonnomics in de persson van drs Bas Geus. 
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Boomplantdag 
In 2001 waren al een groot aantal bomen “op de Bos” gekapt. Tussen de 2 hoogwaters  
werden de laatste bomen gekapt. De kap was nodig omdat de bomen na zoveel jaar kaprijp 
waren. De gemeente stelde geld beschikbaar om direct nieuwe bomen te planten. 
Op 20 maart  zijn tijdens de landelijke boomplantdag door de leerlingen van de basisschool 
52 populieren geplant op de Bos. Wethouder Aarts heeft de eerste populier geplant. Het was 
een  feestelijke ochtend voor de kinderen en voor Itteren. E.e.a. was voorbereid door o.a. 
het wijkteam. 
 
Gemeenschapshuis de “Aw Sjoal” 
Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de veiligheid en aankleding van het gebouw. 
Na de brand in Volendam moesten brandblussers en noodverlichting aangepast worden. 
Boven werd een vergaderruimte gemaakt met een enorme kast voor documentatiemateriaal, 
vooral voor de Dorpsraad. 
Er zijn nieuwe toiletten geplaatst en buiten is het voegwerk herstelt. 
Er werd een 2de hands piano aangeschaft en veel stoffen tafelkleden. 
Aan het eind van het jaar hadden we een negatief saldo ondanks hulp en subsidies van de 
gemeente. 
Maar de locatie wordt steeds meer verhuurd. In de weekeinden voor o.a. familiefeestjes. 
Dinsdagmiddag wordt het gebouw gebruikt door de seniorenvereniging. Donderdagavond 
door het kerkelijk zangkoor. 
Donderdagmiddag is de vaste Bridge middag geworden. Onder leiding van een docente zijn 
er al 2 cursussen gegeven. 
Er is een bescheiden hobbyclub gestart, 2 maal per maand een avond. 
Het stichtingsbestuur van de “Aw Sjaol” ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Schaatsbaan 
Op het moment dat het blijft vriezen, zijn vele vrijwilligers alert om weer een ijsfeest te 
organiseren op het Brook. Met vereende krachten wordt dat onder water gezet. Ook dit jaar 
is dat gelukt. Mede dank zij de medewerking van de gemeente (vergunning)  
Maastricht heeft zijn Winterland, Itteren zijn op ’t Brook. Helaas was het van korte duur 
omdat de dooi al weer snel inviel. 
 
Fietspad Itteren (via Ankersmit) 
Een activiteit welke al enkele jaren in de planning van Rijkswaterstaat, de gemeente 
Maastricht en de firma Ankersmit voorkomt, is de renovatie en verbreding van het fietspad 
dat loopt van de sluis bij Borgharen, langs Ankersmit tot de brug over het Julianakanaal bij 
Itteren c.q. op de Bos in Itteren. Het pad moet aan beide zijden met ongeveer een halve 
meter worden verbreed en opnieuw geasfalteerd.  
De gemeente heeft er geld voor beschikbaar gesteld, in het kader van het mobiliteitsplan. 
Bomen zijn reeds gekapt, maar de uitvoering blijkt voorlopig nog steeds niet mogelijk te zijn.  
Rijkswaterstaat blijkt om onduidelijke redenen  dwars te liggen. Dit fietspad is nu een typisch 
voorbeeld van de onmacht en de laksheid van een overheidsinstantie (niet de gemeente) om 
iets te doen, waarop iedereen in Itteren zit te wachten: een goed en bruikbaar fietspad naar 
en van  Maastricht. Wij hopen dat het in 2003 dan toch eindelijk zal gebeuren. 
 
De levensmiddelenwinkel c.q. buurtsuper 
De Dorpsraad acht het van groot belang dat de winkelvoorziening aan de Kapelaanstraat, die 
enkele jaren geleden in het kader van het gemeentelijke kleine kernenbeleid in Itteren werd 
gevestigd, blijft bestaan. In de winkel kan men zijn boodschappen doen, geld pinnen en 
postzaken afhandelen. Ook vanuit het sociale aspect is het belangrijk dat de winkel er is.   
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De buurtsuper is nu aangesloten bij de Spar-organisatie, waardoor er meer mogelijkheden 
zijn gekomen voor een zo breed mogelijk aanbod aan levensmiddelen. De heer en mevrouw 
Prevoo, stellen in hun buurtsuper alles in het werk om de klant inderdaad koning te doen 
zijn. 
 
 
Stadsbus 
Alhoewel er in 2002 geen wijzigingen in de dienstregeling hebben plaatsgevonden is er toch 
een gesprek geweest tussen Dorpsraad en Stadsbus. De reden hiervoor was de uiterst 
slechte dienstuitvoering van Stadsbus tijdens het hoogwater van voorjaar 2002. Ook de 
slechte dienstuitvoering tijdens belangrijke dagen als er een speciale dienstregeling wordt 
gereden (Carnaval, Koninginnedag Hemelvaart e.d.) blijft problematisch. 
 
 
Ouderenzorg / Seniorenwoningen 
Door de Stichting Trajekt is een z.g. ouderenadviseur aangesteld, om ouderen van boven de 
70 jaar te helpen en te adviseren als het om het welzijn van die ouderen gaat. Daartoe 
worden zij persoonlijk bezocht door de ouderenadviseur, de heer Jan Segerink. 
Wat betreft de mogelijke bouw van een aantal seniorenwoningen in Itteren, moet 
geconcludeerd worden dat de gemeente Maastricht op dat gebied niet tot initiatieven is 
gekomen, alhoewel er toch naar de mening van de Dorpsraad wel mogelijkheden waren voor 
de gemeente om iets concreets te doen op dat gebied. 
 
 
Seniorenbibliotheek 
In 2001 werd in de Basisschool op de Sterkenberg de z.g. Seniorenbibliotheek geopend, als 
aanvulling op het bibliotheek steunpunt dat vanuit het Centre Ceramique (Stadsbieb) in de 
school werd gevestigd. Er wordt door een behoorlijk aantal senioren gebruik gemaakt van de 
aanwezige boeken. Om de 4 maanden wordt de collectie van 250 boeken omgewisseld voor 
een nieuwe collectie. Deze collectie is inmiddels uitgebreid met een permanente collectie van 
in goede staat zijnde boeken, die door bewoners van Itteren ter beschikking werden gesteld. 
 
 
Geluidsoverlast 
In de loop van dit jaar kreeg de Dorpsraad herhaaldelijk signalen dat inwoners in 
toenemende mate geluidsoverlast ondervonden, veroorzaakt op het bedrijfsterrein van 
Ankersmit/Ankerpoort.  De indruk bestaat dat deze geluidsoverlast niet overal in Itteren in 
gelijke mate wordt ervaren. De Dorpsraad is in overleg gegaan met Ankersmit en is zich aan 
het oriënteren in hoeverre er mogelijkerwijs in milieuvergunningen vermelde geluidsnormen 
worden overschreden. 
 
 
Groen- en speelvoorzieningen   
Van gemeentewege wordt er steeds voor gezorgd dat de speelvoorzieningen in Itteren, de 
speeltuin de Koobosch en het trapveldje op het Brook in tact blijven en soms worden 
voorzien van nieuwe speeltoestellen 
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Verkiezingen in Itteren 
Op 6 maart werden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 568 Itternaren gingen naar 
de stembus. In 1998 waren dat er 41 meer. Het opkomstpercentage is altijd hoog in Itteren. 
In 1998 was dat 70,9%, dit jaar 67,46%. Ter vergelijking: het opkomstpercentage in geheel 
Maastricht was 50,9%. 
De stemverdeling was als volgt. Tussen haakjes het aantal stemmen in 1998. 
CDA   348  (368) 
PvdA    48  ( 80) 
VVD     32  ( 27) 
Seniorenpartij    17  ( 53) 
Groen Links    40  ( 37) 
D ’66     47  ( 19) 
SP     21  ( 22) 
Leefbaar Maastricht  15  ( ---) 
CD    --  (  3) 
Het grote stemmenaantal van het CDA is te verklaren door de kandidatuur van een inwoner 
van Itteren, de heer Guus Horssels. 
 
Steenmarters 
Ook dit jaar heeft de steenmarterpopulatie diverse keren in Itteren toegeslagen, waarbij heel 
wat kabels van auto’s het loodje moesten leggen. De provincie Limburg heeft opdracht 
verstrekt aan het onderzoeksinstituut Alterra, onderzoek te doen naar het gedrag van de 
steenmarters en daar rapport over uit te brengen. Volgens onze informatie zou begin 2003 
een afsluitend rapport worden opgemaakt. Welke positieve of negatieve gevolgen dat heeft 
voor de door de steenmarters veroorzaakte overlast is nu niet bekend  . 
 
Tot slot 
Er is gepoogd een zo volledig mogelijk activiteitenoverzicht te maken. De waarde van zo’n 
overzicht is wellicht, dat van jaar tot jaar er toch iets blijft hangen dat van belang is en ook 
als bewijs kan gelden van het nut van het bestaan van een buurtplatform, in dit geval de 
Dorpsraad Itteren. In 2004 hoopt de Dorpsraad het 25-jarig bestaan te vieren. Dank zij de 
jaarverslagen en jaaroverzichten kunnen we dan nog eens nagaan of de tijd en energie die 
er in die periode door veel Itternaren in het functioneren van de Dorpsraad is gestoken, 
rendement hebben gehad. 
 

---------------------------  
 
 


