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Beste dorpsgenoten , 
 
 Woensdag 16 April tijdens een bijeenkomst 
van de Maaswerken hier in het Martinushuis 
heb ik de volgende petitie voorgelezen; 
 
Goede avond. 
Als voorzitter van de Dorpsraad Itteren, wil 
ik aan het begin van deze vergadering, de 
rollen omdraaien. 
Al heel lang en heel gedwee, luisteren we 
naar al uw plannen en voorlichtingen. Gedu-
rende de talrijke bijeenkomsten die, soms op 
wel zeer korte termijn, door u werden geor-
ganiseerd. 
Vanavond is de laatste mogelijkheid om in te 
spreken. Dat willen wij nog eens uitdrukkelijk 
doen.  
Daarom willen wij niet wachten op wat u ons 
te vertellen hebt, maar is het nodig dat u nog 
eens goed naar ons, verontrustte burgers, 
luistert. 
Bent u het met onze plannen eens, is uw 
vraag in het laatste bulletin. 
NEE dus ….en waarschijnlijk niemand hier. 
 
Itteren is een fantastisch dorp, vriendelijk, 
rustig en mooi. 
Wanneer de Maas buiten z’n oevers treedt is 
dat verduveld  lastig. 
En steeds als het water stijgt is dat span-
nend en dat zal ook wel zo blijven want de 
30 cm. die we winnen is niet erg veel. 
Maar wat ons tijdens, of na de uitvoering 
van Uw plannen te wachten staat, zijn span-
ningen die verhuld zijn en daar nog eens bo-
venop komen.  Denkt u daarbij aan: de 
smalle doorgang die resteert bij Op de Bos,  
dijken die nog meer te verduren krijgen, ver-
droging of vernatting van de omgeving, hui-
zen waar scheuren in ontstaan, ..de ramp 
die u aanricht rond Haertelstein. 
 
De historica  Barbera Tuchman schreef een 
boek,  “de Mars der dwazen” waarin ze dui-
delijk maakt dat we niet schijnen te willen le-
ren van onze fouten. 
Van alle kanten worden we momenteel be-
laagd en dan durft u met al die grove aanna-
men, in stapels zeer snel geschreven publi-
caties, ons te garanderen dat deze onderne-
ming veilig is? Dat is arrogant !! 
In de uitnodiging van vanavond stelt u, een 
van de drie hoofddoelen, het winnen van 
grind op de laatste plaats. 

Wij  vinden dat Limburg genoeg delfstoffen 
geleverd heeft, laat onze bodem dan ook 
verder in takt. 
Verdiep de Maas,… verbreed hem,… haal 
er een bocht uit ….maar blijf weg op plaat-
sen waar het u alleen om geld gaat en dat 
is 60 % van het grind dat u zich toeeigent 
uit de dekgrondbergingen en die dus niets 
met veiligheid te maken hebben. 
Wij vinden als Dorpsraad dat we een daad 
moeten stellen tegen al dit geweld en voor 
vanavond is dat: OPSTAPPEN !   
Wij, de Dorpsraad en eenieder die er ook 
zo over denkt, gaan nu naar de dorpsraad-
kamer in de Aw Sjoal en wie nog met ons 
wil praten, kan daar naar toe komen. 
 
Helaas bent u al het vergaderen al lang 
moe en konden we maar met een stuk of 
20 mensen opstappen, omdat er gewoon 
niet meer waren, wat natuurlijk niet het ef-
fect had dat we voor ogen hadden. 
Om de echte knokkers te steunen, wil ik u 
de acceptgirokaart, bijgevoegd in deze 
Berichten, van harte aanbevelen . 
Verder zullen we eerstdaags uw handtke-
ning komen vragen TEGEN de afgraving 
rond HAERTELSTEIN. 
 
Prettige vakantie  
  
Trudy Teunissen  voorzitter Dorpsraad. 
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"Ankersmit betreurt 
de overlast, maar 
geeft aan dat echte 
geluidswerende 
maatregelen 
onrendabel zijn 
voor het inmiddels 
zestigjarige 
bedrijf." 

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

 

Schapen op de kades. 
 
Van Roer en Overmaas kregen we het volgende bericht: 
 
Er komen vanaf de Maas gezien, daar waar de hekjes zijn, schapen/grootvee. 
Vanaf het sportveld richting Bours alleen grootvee. 
 
Dankbetuiging Nederlandse Hartstichting 
 
Hartelijk dank aan allen die in Itteren hebben bijgedragen aan de collecte voor de Neder-
landse Hartstichting 2003, die de mooie som heeft opgebracht van € 595,41 = fl 1.312,11. 
 
Namens de collectanten en de Nederlandse Hartstichting, 
 
F.G.L. Meesen 
 
 
Bibliotheek 
 
8 Juli wordt de boekencollectie voor de tweede maal dit jaar gewisseld. 
Zo heeft U nog een week, tot de 17e , om een hele stapel boeken in huis te halen. 
In plaats van 4 mag u er, omdat het vakantie is,  8 meenemen. 
Wanneer u nog geen lid bent is dit het moment ! 
Voor € 5 één jaar lang lid ! 

Geluidsoverlast Ankersmit Maalbedrijven 
 
Mogelijk hebt U ook wel eens last ondervonden van het zware continue laagtonige geluid dat 
bij Zuid-Oostenwind over Itteren waait. Misschien ook, afhankelijk van waar U in Itteren 
woont, heeft het U nog nooit gestoord. Feit is echter dat steeds meer burgers uit Itteren en 
Borgharen hun beklag bij de Provincie doen over de monotone brom van Ankersmit, die hen 
met name ‘s nachts wanneer andere omgevingsgeluiden verstild zijn, uit hun slaap houdt: zie  
‘Klachten top Vijf’ van Provincie Limburg, waarin Ankersmit op de derde plaats staat achter 
de ENCI en een Weerts bedrijf: http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MH/MH20/
Aantklacht.asp 
 
Diverse bewoners hebben de afgelopen twee jaar ook direct contact opgenomen met Ankers-
mit en hen verzocht iets aan de overlast te doen. Inmiddels hebben enkelen onder hen zelf 
maatregelen genomen tegen de, bij Zuid Oostenwind met name nachtelijke geluidsoverlast: 
van slaapkamer gewisseld, blinden of rolluiken voor de ramen laten plaatsen, met het raam 
dicht slapen. 
 
Ook de Dorpsraad heeft zowel op uitnodiging van Ankersmit als andersom diverse malen 
contact gehad onder meer over deze problematiek. Ankersmit betreurt de overlast, maar 
geeft aan dat echte geluidswerende maatregelen onrendabel zijn voor het inmiddels zestigja-
rige bedrijf. Uiteraard wordt bij reparatie en vervangingsonderhoud aandacht besteed aan ge-
luidsisolerende maatregelen, maar van grootschalige geluidsisolerende maatregelen rondom 
bijvoorbeeld de oude geluidsbelastende kogelmolens kan volgens hen geen sprake zijn. Men 
geeft zelf echter ook aan dat heden ten dage, zo dicht bij dorpskernen, nooit meer toegestaan 
zou worden dat er op deze wijze geproduceerd zou worden 

http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Beleidsveld/MH/MH20/
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"Uit contacten 
van de 
Dorpsraad met 
de Provincie blijkt 
dat de komende 
tijd op basis van 
het aantal 
klachten van 
bewoners en de 
windrichting 
regelmatig 
metingen verricht 
zullen blijven 
worden." 

 
Omdat herhaald contact van zowel Itterse dorpsbewoners als Dorpsraad met Ankersmit 
hierover niet tot gevolg had dat de overlast afnam, heeft de Dorpsraad in het najaar van 
2002 contact opgenomen met de Provincie. De Provincie en niet de Gemeente Maastricht 
is namelijk de aangewezen vergunningverlener en toezichthouder van Ankersmit maalbe-
drijven.  
 
De Provincie heeft de handschoen opgepakt en verrichtte in oktober 2002 de eerste metin-
gen naar aanleiding van binnen gekomen klachten van bewoners. De metingen werden ver-
richt op in de vergunning vastgelegde meetpunten. Uit deze provinciale metingen bleek dat 
de geluidsproductie van Ankersmit Maalbedrijven op de betreffende dagen en nachten veel 
te hoog lag. Ankersmit kon echter zelf niet aangeven welke machines op die dagen waren 
ingezet. Hierdoor was het niet mogelijk de metingen  in het in de vergunning opgenomen re-
kenmodel te verwerken.  De Provincie kon op dat moment niet veel meer doen dan Ankers-
mit verzoeken mee te werken aan volgende metingen door precies bij te houden wanneer 
welke machine werd ingezet. Op basis van bewonersklachten en windrichting beloofde de 
Provincie nieuwe onaangekondigde en aangekondigde geluidsmetingen te verrichten. 
 
Dit is gebeurd eind februari jl. Na anderhalve week  Zuid-Oostenwind  en veel klachten zijn 
er opnieuw metingen verricht door de Provincie. Wederom werden ernstige overschrijdin-
gen geconstateerd die op sommige momenten meer dan een verdubbeling van de toege-
stane geluidsbelasting betekenden. Er werden metingen gedaan op de in de vergunning 
aangegeven meetpunten maar eveneens voor woningen van dorpsbewoners in Itteren. Op-
merkelijk was dat het geluidsniveau voor de woningen hoger lag dan op de vastgelegde 
meetpunten. Daarmee werd ‘het gevoel’ van sommige bewoners dat de overlast op sommi-
ge plaatsen in Itteren groter is dan op de officiële meetpunten gestaafd met harde cijfers. 
Bovendien voldeed Ankersmit wederom niet, ondanks het verzoek van de Provincie in okto-
ber 2002, aan de vraag naar concrete bedrijfsgegevens over de inzet van bepaalde machi-
nes. De Provincie heeft naar aanleiding hiervan een stevige brief aan Ankersmit gestuurd 
waarin zij niet alleen blijk geeft van ontstemming over de slechte medewerking van het be-
drijf, maar tevens aandringt op snelle maatregelen die de oorzaak van de geluidsoverlast 
moeten wegnemen. Bovendien heeft de Provincie een afschrift van deze brief aan de offi-
cier van justitie gezonden, die op basis van herhaling kan overgaan tot strafmaatregelen.  
 
Uit contacten van de Dorpsraad met de Provincie blijkt dat de komende tijd op basis van 
het aantal klachten van bewoners en de windrichting regelmatig metingen verricht zullen 
blijven worden. Hoewel het probleem hiermee niet op korte termijn is opgelost, wordt in ie-
der geval serieus gewerkt aan een oplossing door de verantwoordelijken. De Provincie 
neemt haar handhavingstaak serieus en zal op deze manier dus een vinger aan de pols 
houden. Zij doet tevens een beroep op de bewoners van Itteren en Borgharen om bij klach-
ten ook daadwerkelijk de Provinciale klachtenlijn (telefonisch of internet: zie onderaan arti-
kel) te gebruiken. Alleen op deze wijze kan de Provincie direct reageren door het uitvoeren 
van geluidsmetingen. Afhankelijk van de bevindingen en in geval van overtreding samen 
met de officier van justitie, kan Provincie op die manier de druk op Ankersmit opvoeren om 
daadwerkelijke geluidsisolerende maatregelen te nemen.  
 
Van oudsher al is er een hechte relatie geweest tussen Itteren en Ankersmit, al was het 
maar doordat zoveel dorpsbewoners hun arbeidskracht jarenlang in dienst hebben gesteld 
van het bedrijf, wat beide partijen veel goeds heeft gebracht. Het moge dan ook duidelijk 
zijn dat de Dorpsraad hoopt de ‘Provinciale weg’ niet verder te hoeven bewandelen doordat 
Ankersmit zelf haar verantwoordelijkheid neemt en werkelijk investeert in een toekomstige 
relatie met Itteren.  
 
 
Milieuklachtentelefoon Provincie Limburg: 043-3617070 
 
Klachtenformulier Provincie Internet: 
 
www.limburg.nl , kies dan digitaal milieuklachtenformulier 
 

http://www.limburg.nl
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"Bij de belegering 
van 1632 werd 
de maasoever bij 
Itteren zelfs 
strijdtoneel." 

Geschiedenis van Itteren. 
 
We hebben al vaker geschreven dat Itteren een lange historie kent. Manuel Boessen heeft 
zich verdiept in de geschiedenis van Itteren tijdens de Tachtigjarige Oorlog en heeft over zijn 
bevindingen een heel interessant artikel geschreven. We hebben dit artikel doorgestuurd naar 
de stadsarcheoloog van Maastricht omdat het niet valt uit te sluiten dat bij de graafwerkzaam-
heden in het kader van de Grensmaas nog belangrijke ontdekkingen worden gedaan. Het arti-
kel is ook te vinden op onze website. Op de website zijn tevens een paar mooie gravures te 
zien waarop het strijdtoneel en de plaatsen waarop is gevochten staan aangegeven. De plaat-
sen zijn ook nu, bijna 400 jaar na dato, nog heel goed te lokaliseren. Lees onderstaand het 
artikel van Manuel. 
 
Itteren tijdens het beleg van Maastricht in 1632 
 
Vanwege de strategische ligging in de nabijheid van een doorwaadbare plaats in de Maas 
was Itteren nauw betrokken bij verschillende belegeringen van Maastricht. Als de vesting 
werd belegerd namen de troepen van de belegeraar bezit van het omringende platteland. Het 
zal duidelijk zijn dat de inwoners van zo’n dorp het dan zwaar te verduren kregen. Zo verging 
het ook Itteren meerdere malen. 
 
Bij de belegering van 1632 werd de maasoever bij Itteren zelfs strijdtoneel. Die belegering 
vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De vesting Maastricht was sinds 1579 in Spaan-
se handen. Stadhouder Frederik Hendrik ‘De Stedendwinger’ probeerde in 1632 met zijn 
Maasleger van 30.000 man een groot deel van het tegenwoordig Limburg onder controle te 
krijgen. De belegering van Maastricht begon met de aankomst van de Staatse  troepen op 10 
juni en eindigde met de capitulatie van de vesting op 22 augustus. De vesting was ingesloten 
door een groot aantal versterkte kampementen, die door middel van wallen, grachten en 
loopgraven met elkaar waren verbonden. Bij Borgharen en Sint Pieter waren bruggen over de 
Maas aangelegd zodat de omsingeling compleet was.   

Detailkaart van de krijgshandelingen bij Itteren 
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Al snel na aanvang van het beleg werden de belegeraars bedreigd door een Spaans ontzettingsleger van 15.000 
man onder bevel van de markies van Santa Cruz. Sinds eind juni was Santa Cruz opgerukt vanuit de richting 
van Tongeren. Op 29 juni was dit leger neergestreken bij de Maas, recht tegenover Itteren, met de onmiskenba-
re bedoeling om een brug naar de overkant te slaan. Volgens de Engelse kwartiermeester Hendrick Hexham, die 
in dienst van Frederik Hendrik aan het beleg deelnam, bestond deze troepenmacht uit ‘178. Compagnien te 
voet, 76 Cornetten Peerden, 70 soo groote als kleyne Stucken geschuts, ende 900 wagenen’.   
 
Om te voorkomen dat Santa Cruz hier de Maas ongehinderd kon oversteken werd bij Itteren op 1 juli begonnen 
met het aanleggen van aarden wallen tussen het dorp en de monding van de Geul. Dit ‘langh-loopent Retrenche-
ment’ was zeker geen overbodig luxe, want vanaf de overkant van de Maas werden de Staatse troepen regelma-
tig met kanonnen beschoten. Op 2 juli werden de Staatse troepen  aangevuld met zes compagnieën Franse 
huurlingen om de maasoever te bewaken en ‘den Vyandt het over-komen te beletten’. 
 

Oversteken van de Maas bij Itteren onder dekking van de Spaanse kanonnen 
 
 
Deze versterkingen waren geen dag te vroeg gearriveerd, want diezelfde nacht nog  waagde Santa Cruz een po-
ging om troepen aan de overkant te zetten. Onder dekking van zwaar geschut en  ‘3000 musquettiers’ werden in 
grote sloepen ongeveer 450 Duitse en Waalse soldaten naar de overkant geroeid. Meteen na ontscheping be-
gonnen zij ‘de spade in d’aerde te steken om een Retrenchement op te werpen’.  Aan Staatse zijde echter had 
men deze nachtelijke landingspoging wel verwacht; de commandant van de Franse compagnieën had dan ook 
bevolen om ‘in’t riet ende koren’ een hinderlaag te zetten.  
 
Op het moment dat alle sloepen waren afgemeerd en de gelande soldaten druk doende waren  zich in te graven 
sprongen de Staatse troepen uit hun hinderlaag en ‘vielen in’t midden onder den Vyandt’.  In het hieropvolgende 
felle gevecht werden Santa Cruz’ soldaten teruggedreven in de Maas en werd de sloep waarmee zij vluchten wil-
den de grond in geboord, zodat er in totaal ‘omtrent 400 van de Vyant so verdroncken, doot-geslagen, als gevan-
gen wierden’.  Andere bronnen spreken over 250 gesneuvelden. Ook aan Staatse zijde waren er serieuze verlie-
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zen, ‘tot 50 in’t getal, die alle op de plaetse doot lagen’. Nadat ’s middags een aantal Duitse en Waalse krijgsge-
vangenen volgens de geldende erecode waren teruggestuurd was de relatieve rust bij het maasdorp terugge-
keerd. 
 
Toen op 12 augustus nog een tweede ontzettingsleger bij Amby arriveerde kwam Itteren echter opnieuw in de 
frontlinie te liggen. Dit leger van 15.000 man onder bevel van de Duitse veldmaarschalk Pappenheim bedreigde 
de Staatse troepen bij Itteren Als gevolg hiervan moesten deze zich terugtrekken in het kampement van de graaf 
van Stirum bij Borgharen. Daardoor kon Santa Cruz met behulp van de Duitse houwdegen alsnog zijn brug bou-
wen. Toch kon hier niet mee voorkomen worden dat op 22 augustus de vesting Maastricht capituleerde.  
 
Over het lot van de bij Itteren gesneuvelde soldaten is in de onderzochte bronnen niets teruggevonden. Van een 
vergelijkbaar gevecht bij Amby tussen Pappenheims troepen en het Staatse leger is evenwel bekend dat meer 
dan 150 doden ter plaatse in een massagraf werden begraven. De overblijfselen van dit graf werden in 1918 ont-
dekt. Het is dan ook best mogelijk dat er bij de aanstaande grindafgravingen nog resten van een massagraf bo-
ven water komen… 
 
Voor nadere informatie: Manuel Boessen [mailto: manuelboessen@hotmail.com] 

Het fietspad en het toppunt van bureaucratisch denken bij Rijkswaterstaat. 
 
In de vorige Dorpsberichten hebben we melding gemaakt van het feit dat Rijkswaterstaat plotseling moeilijk doet 
bij het afgeven van de vergunning voor het aanleggen van een nieuw fietspad, achter Ankersmit. We hebben 
Rijkswaterstaat hierover een brief geschreven. Het is toch te gek voor woorden dat, op het moment dat de ge-
meente Maastricht de aanleg van het fietspad heeft aanbesteed en gegund, Rijkswaterstaat de aanleg probeert 
tegen te houden. Wat is er namelijk aan de hand. De gemeente Maastricht heeft, in overleg met ambtenaren van 
Rijkswaterstaat en in overleg met de firma Ankersmit, voorjaar 2002 plannen gepresenteerd voor de verbetering 
van het fietspad achter Ankersmit. Nadat de plannen in de inspraak zijn geweest, alle procedures zijn doorlopen,  
er is aanbesteed en gegund, vraagt de gemeente Rijkswaterstaat officieel toestemming om te mogen starten 
met de aanleg. Dan wordt er bij Rijkswaterstaat plotseling iemand wakker. Er bestaat namelijk zoiets als een 
richtlijn Bouwen langs de rivier. Op basis van deze richtlijn mogen in het winterbed geen activiteiten worden uit-
geoefend die zouden kunnen leiden tot een belemmering van de doorstroming in geval van hoogwater. Dus 
geen aanplant van bomen, bouwen van hutjes, nieuwbouwwijken e.d. Daar kunnen we ons met enige fantasie 
wel iets bij bedenken. Wat dat met een verbreding van het fietspad te maken heeft is ons echter niet helemaal 
duidelijk. Want waarom zou je geen fietspad mogen verbreden en wel een kanaaldijk verplaatsen voor verbre-
ding van het kanaal? Of ringdijken aanleggen met een hoogte van 4 meter tussen Itteren en Voulwames om nat-
te grindwinning mogelijk te maken. Dat is aan een normaal mens toch niet uit te leggen. 
Rijkswaterstaat is echter onverbiddelijk. Regels zijn regels en of die ringdijken er komen moeten we nog maar af-
wachten, daar is immers nog geen aanvraag voor ingediend!  
De gemeente Maastricht zit inmiddels ook met dit probleem in haar maag. De gemeente doet verwoede pogin-
gen om voor het fietsseizoen met de aanleg te beginnen. Maar zonder vergunning kan ook de gemeente niets 
beginnen. 
Kan er dan geen bezwaar worden ingediend tegen het besluit van Rijkswaterstaat. Nee, dat kan niet want de be-
treffende ambtenaar is zo wakker dat hij nog geen formeel besluit heeft genomen, zodat noch de gemeente noch 
de Dorpsraad  bezwaar kunnen aantekenen. 
Rest ons niets anders dan z.s.m. een gesprek aanvragen met de hoogste baas bij Rijkswaterstaat. Wellicht heeft 
deze man wat meer begrip voor de situatie. De gemeente gaat ook op hoog niveau overleggen. 

Wijziging ouderenadviseur 
 
Met ingang van 1 april 2003 heeft Jan Segerink zijn taak als ouderenadviseur overgedragen aan Stef Rensen.  
 
Wat kan een ouderenadviseur voor u betekenen;              
-   komt bij u thuis zodat u vragen aan hem kunt voorleggen 
-   die vragen kunnen gaan over wonen, alleen zijn, veiligheid, maaltijdvoorziening, thuiszorg en dergelijke  
-   gaat vertrouwelijk te werk en heeft daarbij altijd uw belang, behoefte en vragen voor ogen 
-   zoekt samen met u naar antwoorden op uw vragen; door u bijvoorbeeld te helpen bij het contact leggen met 

verschillende instanties verzorgers en voorzieningen. 
 
Correspondentieadres van Stef Rensen: 
 
Wijkhuis Maris Stella, Dr. Schaepmanstraat 95, 6226 XS Maastricht.  Telefoon: 043 3620066 
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LEESNIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Op onze Itterse basisschool nemen lezen en leesbevordering een prominente plaats 
in. Op allerlei manieren worden de kinderen gestimuleerd tot lezen en dan vooral tot 
lezen met plezier. 
Er wordt iedere dag in de klas voorgelezen, de kinderen houden boekbesprekingen, 
in de lagere groepen is er de verteltafel, in enkele groepen staat een poëziedoos, er 
wordt veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek, de kinderen doen mee aan 
de landelijke kinderjurywedstrijd, er wordt een voorleesochtend georganiseerd en er 
is een wedstrijd om te kijken welke leerling(e) de voorleeskampioen van onze 
school is. 
Het bezoek van een echte kinderboekenschrijver is natuurlijk een geweldige ge-
beurtenis voor de kinderen en hun leerkrachten. 
Op 24 maart j.l. kwam de bekende schrijver Jacques Vriens de hele ochtend in on-
ze school op bezoek. De leerlingen hadden de weken voorafgaande aan dit bezoek niet stil gezeten. Al zijn boe-
ken die in onze bieb te vinden waren, werden intensief gelezen, er werden tekeningen en posters gemaakt n.a.v. 
de (voor)gelezen boeken. Enkele leerlingen hadden zelfs een oorkonde voor Jacques Vriens gemaakt. 
Nadat Jacques Vriens in de grote hal was verwelkomd door alle kinderen en het lerarenteam, las hij al meteen 
een verhaaltje voor uit één van zijn boeken. Meteen was iedereen in de Jacques Vriens-sfeer. Hierna bezocht de 
schrijver nog alle groepen afzonderlijk. Hij vertelde over zijn carrière als schrijver en las natuurlijk in elke groep 
voor. Tenslotte kon iedereen een handtekening krijgen. 
Niet alleen de kinderen en leerkrachten hadden enorm genoten van deze ochtend, maar Jacques Vriens zelf 
ook, getuige onderstaand mailtje dat hij dezelfde middag nog naar onze school stuurde: 
 
Kleine scholen blijven de leukste scholen. Ik heb dat weer eens goed ervaren bij mijn bezoek aan basisschool 
Op de Sterkenberg in Itteren op 24 maart jl. 
Ik ben zelf heel lang directeur geweest van een kleine dorpsschool in Brabant. Ik herkende de sfeer onmiddellijk 
toen ik in Itteren kwam. 
De kinderen en leerkrachten kennen elkaar door en door en het is gezellig en ontspannen. En omdat de school 
zo klein is, kan er aandacht zijn voor iedereen. Juist daardoor zit het onderwijskundig ook wel goed bij zo’n klei-
ne school. 
De ontvangst was trouwens geweldig. Ik voelde me net Sinterklaas. De kinderen hadden ontzettend veel gele-
zen, de mooiste dingen gemaakt en zelfs de peuters kenden een boek van me. 
Ik heb erg van dit bezoek genoten en kom graag nog eens langs. 
Veel groeten van 
Jacques Vriens 
 
                                                 Ans Wijntjens – de Bie 
                                                 Leesco ördinator Basisschool Op de Sterkenberg  

Avond Natuur vierdaagse op 23-24-25-26 juni. 
 
Het IVN. Afd. Maastricht, organiseert op maandag 23, dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 juni de avond-
natuurvierdaagse onder het motto, op stap met de werkgroepen van het IVN Maastricht.  
Deze vier zomer avondwandelingen  volgen zo veel mogelijk de groene verbindingswegen aan de westelijke 
rand van Maastricht  zoals de richting  Biesland, Wolder, Sint Pieter, Pietersberg en de parkgordel aan de rand 
van de stad. U zult verbaast zijn welke mooie wandelroutes op deze avond natuur vierdaagse worden belopen. 
 
Maandag 23 juni is het de Werk Groep Natuurbeheer die u meeneemt op een mooie wandelroute langs de diver-
se bijzondere bomen in en rond Maastricht.  
Dinsdag 24 juni is het de Vogel Werk Groep die u meeneemt langs een vogel vriendelijke wandelroute.  
Woensdag 25 juni kunt u  de Flora Werk Groep volgen langs de bloemrijke bermen rond Maastricht.  
Donderdag 26 juni is het de Jeugdwerkgroep die u meeneemt op een bijzondere wandeling in de midzomer-
avond.  
 
De wandelingen starten bij het Praktijkleercentrum Natuurtuinen Jekerdal van het CNME aan de Drabbelstraat in 
Maastricht om 19.00 uur en duren ongeveer 2 á 2 ½ uur. 
De Drabbelstraat is een zijweg van de Mergelweg voorbij de sportvelden waar ook parkeer ruimte is.  
Goed schoeisel is belangrijk en deelname aan deze wandelingen is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd 
welkom.  
 
Voor informatie bij: Herman Heemskerk tel: 043 361 35 65., Tineke de Jong tel: 043 352 11 09. 
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Zondag 8 juni a.s. is de jaarlijkse processie. Fanfare St. Martinus begeleidt pastoor Backus door de straten van 
Itteren. Aanvang van de processie zal ca. 10.15 u. zijn. 
 
Zondag 22 juni a.s. organiseert Fanfare St. Martinus het Stedelijk Muziekfeest. Verschillende drumbands en 
majorettes zullen hun repertoire laten horen en zien. In een feestelijke optocht zullen de deelnemende drum-
bands en majorettes door de straten van Itteren lopen. Alle inwoners van Itteren zijn van harte welkom om onder 
het genot van een hapje, drankje en muzikaal intermezzo gezellig samen te zijn. Voor de muziekliefhebbers on-
der ons, kunt u deze dag beslist niet zomaar voorbij laten gaan. 
  
Vrijdag 27 juni a.s. zullen de Marswedstrijden voor onze Fanfare plaats vinden. Inwoners die ons een hart onder 
de riem willen steken zijn bij deze van harte welkom om te komen kijken in het centrum van Maastricht. 
 
Zaterdag 12 juli a.s. ontvangen wij om ca. 13.00 u. onze Duitse collega’s uit Monzel. Ter afsluiting van het jaar 
zullen onze collega’s een concert geven. Uiteraard zien wij u graag komen en kunt u met een kleine versnape-
ring de muziek van het Duitse korps aanhoren. 
 
Zondag 13 juli a.s. wordt begonnen met een Heilige Mis, waarna onze eigen Fanfare een concert zal geven bij 
Hoeve Bours. Onze collega’s uit Monzel zullen van de gelegenheid gebruik maken om u  te laten proeven van 
de plaatselijke Duitse wijn. U leest het goed, wij zullen op zondag een echte wijnproeverij hebben in Itteren. De 
echte wijndrinker kan hier niet van weg blijven en kom daarom gerust proeven van de lekkere wijnen die Duits-
land te bieden heeft. Ook als u geen wijndrinker bent, is dit de ultieme kans om u over te halen een wijndrinker 
te worden.  
 
BELANGRIJKE DATA VOOR U ALS INWONER VAN ITTEREN: 
 
Ter ere van ons 80 jarig jubileum organiseren wij een feestweekend. Dit zal gaan plaats vinden op donderdag 
11, vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september. Op het programma staat onder andere: Janse Bagge Band, 
Frans Theunisz, Dejavu, Idem Dito en vele andere. De inwoners die van kienen houden kunnen de donderdag-
avond terecht om hun geluk beproeven. Te zijner tijd informeren wij u over het complete programma tijdens dit 
feestweekend.  
 
Verder willen wij u via deze weg nog een korte mededeling geven over het beheer  van het  
St. Martinushoes. Vanaf 1 mei 2003 heeft Wiel Scheffers het beheer van onze vice-voorzitter Bert Hanssen 
overgenomen. Voor alle feesten, evenementen en andere bijeenkomsten kunt u vanaf heden contact opnemen 
met: 
 
Wiel Scheffers 
Op de Hoogmaas 8 
6223 GC  Itteren 
Tel: 043-364 69 51 
 
 
U vriendelijk uitnodigend  
bestuur, directie en leden  
Fanfare St. Martinus Itteren 
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Jaar van de boerderij 
 
Dit jaar wordt in Nederland aandacht gevestigd op de unieke waarde van de historische boerderij in een 
veranderend landschap. Op 6 februari is het officiële startschot gegeven voor het themajaar 2003 Jaar van de 
Boerderij. Een jaar met 1001 activiteiten. Met een Boerderijenestafette, met congressen, evenementen, excur-
sies, tentoonstellingen, boeken, publicaties en met tv-uitzendingen wil Stichting 2003 Jaar van de Boerderij Ne-
derland bewust maken van de waarde van het Nederlandse platteland, in het verleden, heden en - zeker zo be-
langrijk - in de toekomst. Heel Nederland is daarom dit jaar welkom bij evenementen op de Nederlandse boerde-
rij. 
De plattelandsvernieuwing staat in de belangstelling. Overal wordt gedacht over de toekomst van het 
agrarisch bedrijf en de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Historische boerderijen vertegenwoordigen 
belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het Nederlandse landschap is ondenkbaar zonder 
deze kenmerkende gebouwen. De historische boerderij is een essentieel element bij alle ontwikkelingen en plan-
nen voor de leefbaarheid van het platteland in de toekomst. De steun van het brede publiek vormt een onmis-
baar draagvlak voor een positieve ontwikkeling van de landelijke bouwkunst en haar omgeving. 
Een groot aantal provinciale en landelijke activiteiten zet aan tot een inspirerende confrontatie met het 
platteland. Per provincie worden zowel omvangrijke als kleinschalige activiteiten georganiseerd. Van 9 mei tot 
27 juli loopt het cultureel veelzijdige evenement de Boerderijenestafette. Diverse landelijke evenementen sluiten 
met hun thema aan op activiteiten in 2003 Jaar van de Boerderij. Een overzicht van alle activiteiten is voor ie-
dereen inzichtelijk op www.jaarvandeboerderij.nl 
 
Ook in Itteren, bij de historische Kasteelhoeve Haertelstein vindt een aantal activiteiten plaats. Onderstaand het 
programma bij Hoeve Haertelstein. 
 
1 juni. In het kader van het jaar van de boerderij wordt op de historische hoeve Haertelstein een manifestatie ge-
organiseerd met als thema boerderij en landschap. Aanvang 12.00 uur; eind 18.00 uur. 
 
20 juni t/m 22 juni. In het kader van het jaar van de boerderij wordt op de historische hoeve Haertelstein een ma-
nifestatie georganiseerd met als thema muziektheater.  
Muziek op locatie maakt gebruik van de sfeer van de boerderij. 's Avonds wordt het bekende theaterstuk 'Peer 
Gynt' op unieke wijze opgevoerd. Acteurs en actrices voeren u mee naar de deel, de schuur, het erf of de keu-
ken.  
 
Het toneelstuk 'Peer Gynt' van de Noorse toneelschrijver Hendrik Ibsen wordt als muziektheaterstuk opgevoerd 
op het boerenerf! De zoektocht van de hoofdpersoon Peer Gynt wordt letterlijk verbeeld in het spelen op ver-
schillende locaties van de boerderij.  
 
Gespeeld door: Nettie Blanken, Jack Vecht, Jara Lucier en Joost Claes. Regie: Jos Groenier.  
 
Het stuk wordt begeleid door een superswingend trio, bestaand uit Pablo Nahar, Micheal Baird en Galitta Tassa. 
 
Voorafgaand aan de voorstelling zijn er diverse optredens. Met een passepartout heeft u ook toegang tot deze 
optredens van o.a. Vistar Literair, Ot Azoj.  
 
Aanvang  16:30;  eind  18:00 
 
Het publiek kan voor informatie en reserveringen terecht op telefoonnummer 0800-789 0800 (gratis). 

Verkeersveiligheid in en om Itteren. 
 
Enkele jaren geleden zijn er in Itteren, in het kader van de leefbaarheid van het dorp, verkeersremmende maat-
regelen aangebracht. In de nieuwe buurt drempels en op de doorgaande route, verkeerspaaltjes. 
De paaltjes zijn met name aangebracht omdat op de doorgaande weg te hard werd gereden. Erg effectief zijn ze 
echter niet geweest omdat de verkeersintensiteit voor een dergelijke maatregel te laag is. Bovendien leiden de 
paaltjes, met name in de Pasestraat regelmatig tot gevaarlijke situaties voor zowel voetgangers als fietsers. Op 
het Brook leidt het uit de grond trekken van de paaltjes  tot gevaarlijke situaties omdat er een slecht zichtbaar 
obstakel overblijft. 
 
De Dorpsraad heeft dit probleem onlangs aangekaart in het wijkteam. Zonder meer weghalen van de paaltjes is 
geen oplossing. De route door Itteren zal de komende jaren steeds aantrekkelijker worden voor sluipverkeer dat 
de files in de Beatrixhaven wil vermijden. Ook in de weekenden zie je een toename van met name het toeristi-
sche verkeer (met name fietsers en motorrijders).   
 

http://www.jaarvandeboerderij.nl
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Graag zouden we van u vernemen hoe u over de paaltjes denkt. Moeten ze allemaal weg, of alleen in Pa-
sestraat. Heeft u ideeën over alternatieven. Geef uw mening door aan de leden van de Dorpsraad. In het wijk-
team zal e.e.a. dan verder besproken worden. 
 
Meersenhoven. 
 
Automobilisten uit de richting Bunde die naar Maastricht willen kiezen steeds vaker voor de route Meerssenho-
ven-Klipperweg. Dat leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties, met name voor fietsers en bromfietsers. Bij de 
Klipperweg moet namelijk het tweezijdig fietspad gekruist worden. Tot nu toe zijn er gelukkig geen ernstige onge-
lukken gebeurd.  We hebben de gemeente attent gemaakt op deze gevaarlijke situatie en gevraagd om passen-
de maatregelen te nemen. Eventuele voorstellen zullen in het wijkteam behandeld worden. We houden jullie op 
de hoogte. 

Stand van zaken Grensmaas 
Begin april heeft de provincie het milieu effect rapport (MER) voor het Grensmaas project gepresenteerd, samen 
met het Provinciaal Ontwerpplan Limburg (POL). 
In het bijzonder het POL heeft een groot belang voor de toekomstige uitvoering van het project: in het POL wor-
den de locaties aangewezen waar straks wordt gegraven, voor de hoogwaterbescherming maar vooral voor de 
grindwinning. 
Zoals gebruikelijk was er de mogelijkheid in te spreken op deze plannen, en de Dorpsraad heeft van deze moge-
lijkheid gebruik gemaakt. 
Inspraak 
In totaal reageerden 175 mensen en organisaties tussen 7 april en 7 mei 2003 op de plannen voor de Grens-
maas. Het was de laatste keer dat op het Grensmaas-project in zijn geheel kon worden ingesproken.  
De inspraakreacties worden komende maanden verwerkt, waarna Gedeputeerde Staten aan het eind van de zo-
mer een standpunt bepalen over de reacties. Vervolgens nemen Provinciale Staten op 3 oktober een besluit 
over het Grensmaasproject. Dat gebeurt op basis van de plannen en de ingediende inspraakreacties. Daarna 
volgen nog wijzigingen van bestemmingsplannen (op Gemeentelijk niveau) en vergunningenprocedures voor de 
uitvoering, waarop ook weer inspraak mogelijk is. De feitelijke uitvoering van het project start volgens planning in 
2005. 
Bezwaren 
Een aantal onderwerpen komt in de inspraakreacties regelmatig terug. Met name de zogenoemde budgetneutra-
liteit – een randvoorwaarde voor uitvoering van het project – roept bezwaren op, ook bij ons.  
Mogelijke schade die kan ontstaan door uitvoering van het Grensmaasproject is ook een onderwerp van veel re-
acties. Omwonenden vrezen bijvoorbeeld schade door wijzigingen in de grondwaterstand. Insprekers wensen 
meer duidelijkheid daarover en over de aansprakelijkheid en regelingen voor schadevergoeding. Daarbij wordt 
aangedrongen op het doen van nulmetingen vóór uitvoering. Reacties van landbouwers gaan vooral in op de 
zorg over de toekomst van de landbouw. De geplande dekgrondbergingen komen in meerdere inspraakreacties 
terug. De precieze locatie, omvang en de afwerking zijn redenen te reageren. Bewoners hebben zorgen over de 
veiligheid en bereikbaarheid van hun woonplaats. 
Situatie Itteren 
Voor Itteren komen de plannen in hoofdlijnen op het volgende neer: 
Ten noordoosten van Itteren – rondom Haertelstein – wordt een dekgrondberging met een oppervlakte van 60 ha 
aangelegd tegen het Julianakanaal aan. In de dekgrondberging wordt grind gewonnen, en de onbruikbare grond 
geborgen die vrijkomt bij de werkzaamheden op de locatie Itteren. Tijdens de uitvoering zal rond deze dekgrond-
berging een ringdijk worden aangelegd, die net zo hoog is als de huidige dijk van het Julianakanaal. Het gebied 
zal vol water staan waarin twee baggerschepen het grind winnen. Deze dekgrondberging heeft niets te maken 
met hoogwaterbescherming, en dient alleen om middels grindwinning het project te financieren. 
De dekgrondberging wordt afgewerkt op 1-2 meter onder het huidige maaiveldniveau. Hierdoor ontstaat een 
kwelwatermoeras dat in de ogen van de Provincie een uniek stuk natuur zal vormen. 
In de Itterense weerd vindt een omvangrijke verbreding van de rivier plaats. De stroomgeul van de Maas wordt 
hier minstens vier keer zo breed als in de huidige situatie. Over een lengte van ca 2400 m wordt de stroomgeul 
verbreed met plaatselijk meer dan 600 m. Aansluitend vindt een relatief smalle weerdverlaging plaats over een 
breedte van 30 tot 120 m. De grindbanken die in de huidige situatie voor de oever liggen zullen niet worden af-
gegraven. 
Door uitvoering van de rivierverruiming zullen de rivierwaterstanden dalen. Ook zal er een grote grindoppervlak-
te in de meanderbocht ontstaan waar de rivier de vrijheid krijgt om een stelsel van grindeilanden en geulen te 
vormen. 
Ten zuiden van Itteren, richting Borgharen, wordt het gehele gebied ten westen van de weg vergraven. De 
stroomgeul zal worden verbreed met 50 tot 250 meter. Het grind dat hierbij vrijkomt zal op de baggerschepen in 
de dekgrondberging bij Haertelstein worden schoongespoeld en gesorteerd. 
Omdat de ringdijk zorgt voor een waterstandsverhoging bij hoogwater zal pas met de aanleg van de ringdijk wor-
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den gestart na de uitvoering van de locatie Aan de Maas. De uitvoering van het project op deze locatie zorgt in 
Itteren voor voldoende waterstandsverlaging. 
Bezwaren Dorpsraad 
Het belangrijkste bezwaar van de Dorpsraad is de budgetneutrale uitvoering en de daaruit voortvloeiende vernie-
ling van het landschap rond Haertelstein. Wij vinden dat de veiligheid voorop moet staan, en niet de grind-
winning. Daarom moet er in onze ogen een heel ander plan komen, dat niet budgetneutraal is en sneller zorgt 
voor hoogwaterbescherming. 
Wij hebben bezwaar tegen de dekgrondberging bij Haertelstein, en zeker tegen de oplevering onder het huidige 
maaiveld. Ook zien we op deze locatie liever landbouw dan natuur. We stellen een alternatieve berging voor in 
de huidige “bocht” in de Maas ten noorden van Itteren. 
Er wordt al jaren zonder al te veel resultaat gesproken over drie Vlaamse locaties, waaronder de Hochterbamd. 
Rivierverbreding op deze locaties zorgt via relatief eenvoudige ingrepen tot een forse waterstandsverlaging. Wij 
hebben er op aangedrongen vaart te maken met de uitvoering van deze locaties, door overleg met de Vlaamse 
overheid. 
Tenslotte hebben wij reeds enkele malen gepleit voor een brug tussen Itteren en het kanaal, zodat het dorp tij-
dens hoogwater bereikbaar blijft. Deze brug is echter niet in de plannen terug te vinden. De volledige inspraakre-
actie is te vinden op onze website. In de Aw Sjaol ligt een exemplaar ter inzage voor degenen die geïnteresseerd 
zijn in onze reactie maar niet beschikken over een internetaansluiting. Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht 
voor meer informatie bij een van de leden van de Dorpsraad. 
Binnenkort…. 
Omdat we bij de Provincie tot nu toe weinig gehoor hebben gekregen voor onze bezwaren, hebben we met de 
andere belangenorganisaties rond de Grensmaas besloten onze bezwaren in Den Haag kenbaar te maken. Om 
dit te ondersteunen zal binnenkort een handtekeningenactie worden gehouden in alle betrokken dorpen. 
Ons specifieke reisdoel in Den Haag is nog niet bepaald; dit kan de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn, 
maar ook onze nationale Watermanager Willem-Alexander. Hierover volgt binnenkort meer! We zullen ook tij-
dens de evenementen in het kader van het jaar van de boerderij rondom Haertelstein (zie elders in deze uitgave) 
aandacht vragen voor de plannen rondom deze historische hoeve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIK, Maatwerk in Kinderopvang zoekt (freelance danwel zelfstandige) ondernemers in de kleinschalige 
kinderopvang. 
 
Het gastouderbureau van MIK verzorgt de intake van en de bemiddeling tussen de vraagouders en de gastou-
ders/opvangouders. Gastouderopvang is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang in het huis van 
de gastouder. Daarnaast is er de thuisopvang in het ouderlijk huis van de kinderen. Er worden maximaal 4 kinde-
ren tegelijk opgevangen(inclusief de eigen kinderen van de gastouder onder de 13 jaar). De opvang kan variëren 
van enkele uren per week (minimaal 5) tot een volledige werkweek. Gastouder- en thuisopvang zijn vormen van 
kinderopvang in huislijke sfeer. Het gastouderbureau bewaakt hierbij, binnen haar mogelijkheden, de kwaliteit 
van de opvang en biedt ondersteuning en begeleiding aan gast- en vraagouders. Het streven is kinderopvang op 
maat te regelen, waarbij veel aandacht voor het individuele kind mogelijk is. Tijdens het zoeken naar de juiste 
combinatie van gast- en vraagouder, staan de wensen en opvoedingsideeën van de vraagouder centraal. 
 
Freelance gastouder worden? 
 
Het freelance gastouderschap is een leuke en verantwoordelijke baan voor mensen die graag met kinderen wer-
ken en voldoende tijd en ruimte hebben om een gastkind een vast en vertrouwd opvang adres te bieden. Het 
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gastouderbureau selecteert gastouders aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, zoals motivatie, plezier in 
de omgang met kinderen, continuïteit, veiligheid en hygiëne in de woonomgeving. Als gastouder is het mogelijk 
om een verantwoordelijke baan te combineren met een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit. De gastou-
der ontvangt voor deze opvang een vaste vergoeding per uur rechtstreeks van de vraagouder. Het gastouderbu-
reau biedt professionele ondersteuning, een goede afstemming tussen vraagouder en gastouder en diverse 
scholingsmogelijkheden zoals cursus babymassage en EHBO. Ook is er een uitleencentrale voor babyspullen.  
 
Nieuw in Limburg! De Kate&Harry kinderonthaalhuizen. 
 
Begin dit jaar zijn MIK en Hop Marjanneke, beiden organisaties in de kinderopvang, gestart met de introductie 
van het project: “ kleinschalige kinderopvang in Limburg”. In dit project worden kandidaten geworven om als zelf-
standig ondernemer in de kleinschalige kinderopvang te starten, via de franchiseformule Kate&Harry. Dit bete-
kent dat men na een korte opleiding professionele kinderopvang aanbiedt in een eigen kinderonthaalhuis. Tij-
dens de opstart ontvangt men deskundige begeleiding. 
 
In de dorpskern Itteren is MIK op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in het freelancegastouderschap of 
het zelfstandig ondernemen met een eigen kinderonthaalhuis.  
 
Voor meer informatie kunt u surfen naar www.mik-online.nl of bellen met de projectcoördinator Marita Geelen, 
tel. 043-3517171. 

Oproep aan Hondenbezitters: 
 
Ten behoeve van de rust in het dorp en op basis van een aantal klachten die bij de Dorpsraad zijn binnengeko-
men, verzoeken wij hondenbezitters die dat nog niet deden, hun geliefde viervoeters zo op te voeden, dat zij niet 
vervallen in zogenaamde blaf- en jankconcerten uit treurigheid bij afwezigheid van de baas, waardoor buren ’s 
morgens gewekt worden dan wel  bezoek ontvangen en een gesprek voeren in de achtertuin onmogelijk is.   

 Onderzoek behoeften jonge ouderen (55-70 jaar) 
 
Beste dorpsbewoners, 
 
De afgelopen periode ben ik druk bezig geweest met het afnemen van interviews bij een aantal mensen. Dit heb 
ik ondertussen afgerond. Ik wil jullie daarom graag nog een keer bedanken voor jullie medewerking, tijd en moei-
te.  
Op donderdag 26 juni om 14:00 houd ik in de Aw Sjoal een presentatie over mijn onderzoek. Ik zou jullie dan 
ook van harte willen uitnodigen om deze presentatie bij te wonen. Ook mensen die niet aan het onderzoek heb-
ben deelgenomen, zijn uiteraard welkom. Onder het genot van een kopje koffie zal ik u dan vertellen wat mijn 
bevindingen zijn. 
Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Annemoon van Noorden 
06-42119068 

Gevonden: 
 
Bos sleutels. Omgeving Op de Bos, Keizerstraat, Geneinde. 
Terug te bevragen: Fam. Penders, Op de Bos 2 

http://www.mik-online.nl
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Financieel Jaaroverzicht Dorpsraad Itteren 
 
 
                                                                     2002                               2001 
Ontvangsten                                                         €                                     € 
 
Subsidie gemeente Maastricht                      2,722                              2,406 
Donaties derden                                              817                              1,271 
Donaties inwoners Itteren                             1,521                              1,294 
Rente etc.                                                          85                                  39 
                                                                     ____            5,145           _____           5,010 
                                                                                         _____                              _____ 
 
Uitgaven 
 
Drukken, bezorgen e.d. Dorpsberichten        1,920                              1,426 
Uitbreiding informatievoorziening                 1,429                                 800 
Kosten secretariaat, bestuur e.d.                   1,377                              1,228 
 
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 
                                                                     _____           7,174           _____           5,350 

                                                                            _____                    _____ 
 
Exploitatietekort over 2002 resp. 2001                                    2,029                                   340 
 
De Dorpsraad kan zijn werkzaamheden verrichten dankzij financiële steun van: 
inwoners van Itteren die een financiële bijdrage verstrekken; 
een subsidie van de gemeente Maastricht 
een drietal sponsors, de firma Bours, Ankerpoort en de Rabobank, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
De kosten voor het functioneren van de Dorpsraad konden niet meer gedekt worden uit bovenvermelde ontvang-
sten en er is een tekort berekend van € 2029.  
 
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, met als doel om 
zo snel mogelijk te komen tot een beveiliging tegen hoogwater waarbij de overlast en negatieve effecten tot een 
minimum beperkt blijven. Dit is een proces van lange adem. Voor 2006 zal als gevolg van de talloze procedures 
niet met de werkzaamheden begonnen worden.  
 
De jaarlijkse steun van een groot gedeelte van de inwoners van Itteren wordt door de leden van de Dorpsraad 
als een morele steun ervaren. Laat de Dorpsraad dit karwei afmaken en steun ons ook de komende jaren. 
 
Bijgaand treft u de jaarlijkse acceptgirokaart aan. Doe daar iets mee (niet weggooien!) 
 
Door middel van de acceptgiro of door storting van een bijdrage op bankrekening 97.92.52.547 t.n.v. Dorpsraad 
Itteren, blijft u ons werk steunen. 
 
Voor uw bijdrage zeggen wij u bij deze alvast hartelijk dank. 
 



Berichten Pagina 16 

Dorpsraad 
Itteren 

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 al-
leen bij spoedgevallen: 
Huisartsenpost: (043) 387 77 77 
 
Weekenddiensten Tandartsen 
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag, zon-
dag en op feestdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur en 
van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
Centraal Tandartsnummer 0900 4243434 
 
Ambulance, politie, brandweer 
Telefoon 112 
 
Apotheken 
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of raad-
pleeg tijdig uw eigen apotheek. 
 
Stadsbus 
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07 
een half uur voor vertrek !! 
 
Vragen aan de gemeente? Bel het gemeenteloket: 
(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 
 
Milieupolitie 
Dhr. Weller (043) 350 40 00 
 
Groene Kruis Heuvelland 
Zaterdag en zon- en feestdagen: verpleging en verzor-
ging, tel. 043-369 06 90. 
Nieuwe zorgaanvragen verplegen/verzorgen 
043-382 18 21. 
Kraamzorg, tel. 043-369 06 30. 
 
Ouderenadviseur 
Stef Rensen 
(043) 362 00 66. 
 
 
 
E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen websi-
te www.itteren.nl 

Redactie:     Han Hamakers en Peter Dassen 
 
-adres:         Keizerstraat 1 
                    6223 GR  Itteren 
                    Tel: (043) 364 67 34 Fax: (043) 325 84 77 
 
e-mail           dorpsraad-itteren@planet.nl 
 
voorzitter      Trudy Teunissen    364 59 93  
secretaris     Johan Smit            321 09 63 
penningmr    Ber Schoonbrood   364 17 35 
leden            Servé Grouwels     364 05 37 
                    Richard Smeets     364 18 17 
                    Han Hamakers      364 67 34 
                    Maria Lhomme      365 20 40 
                    Renee Speijcken   325 98 10 
                    Joop Verhulst        325 00 55 
                    Bart Venlet            364 09 88 
                    Marlies Brunings    364 09 88 
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 september 
2003 
 
Volgende uitgave: 30 september 2003 

Activiteitenkalender voor de maanden juni, juli, 
augustus en september: 
 
28 mei: heropening café ’t Trefpunt. 
29 mei: Hemelvaart. 
30 mei t/m 1 juni: Hoogmaastoernooi. 
1 juni:  In het kader van het jaar van de boerderij 
wordt op de historische hoeve Hartelsteijn een mani-
festatie georganiseerd met als thema boerderij en 
landschap. 
Drie dagen feest in cafe 't Trefpunt: 
7 juni: muziek van Allround band "Keep in touch". 
Aanvang 21.00 uur; 
8 juni: muziek van "Disco Latino", aanvang 21.00 uur. 
9 juni: muziek van "Disco Latino", aanvang 16.00 uur. 
20 juni t/m 22 juni. In het kader van het jaar van de 
boerderij wordt op de historische hoeve Hartelsteijn 
een manifestatie georganiseerd met als thema mu-
ziektheater. 
22 juni: Stedelijk muziekfeest in Itteren. 
22 juni: Streetparty Harley Davidson Club B.I.G. 
27 juni: Marswedstrijden in het centrum van Maastricht 
met o.a. Fanfare St. Martinus. 
12 juli: concert van Fanfare uit Monzel (Duitsland). 
13 juli: concert Hoeve Bours. 
11, 12, 13 en 14 september feestweekend t.g.v. 80 ja-
rig jubileum Fanfare St. Martinus. 

Wat is er te doen de komende  
maanden? 

http://www.mw.limburg.nl
mailto:info@itteren.nl
http://www.itteren.nl
mailto:dorpsraad-itteren@planet.nl
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