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Berichten van de
Dorpsraad
Beste mensen,
Zoals ik beloofd had in de Berichten van
september, kom ik terug op de ontwikkelingen aangaande een extra middag voor 50
plussers, in de Aw Sjoal.
Met Jan Segerink, beleidsmedewerker van
Traject, hebben leden van de seniorenvereniging, de damesvereniging en de Dorpsraad, eind oktober bijeen gezeten en gesproken over behoud van kwaliteit van wonen en leven in een kleine kern.
Zeker in de wintermaanden is het goed als
mensen elkaar kunnen ontmoeten op een
centrale plaats, hier in het dorp.
De bestaande organisaties willen proberen
gezamenlijk een middag van de grond te
krijgen voor allen die dat aanspreekt .
Gedacht wordt aan vrije, informatieve bijeenkomsten, spellenmiddagen, wandelen of
dansen etc.
Half november komen we weer bijeen voor
een vervolgafspraak.
Op de basisschool hebben we overleg gehad over een nieuwe computercursus met
nieuwe apparatuur en een e.v. vrije inloopmogelijkheid om met praktische vragen te
komen. Men reageerde daar enthousiast
op. We zullen wel al 2004 schrijven als het
zover is.

Dorpsraad 25 jaar.
Het volgend jaar viert de Dorpsraad feest.
We bestaan dan 25 jaar. Dit heugelijke feit
willen we samen met alle inwoners van
Itteren vieren op zondag 20 juni 2004.
Reserveer deze dag alvast in uw agenda
want we willen er iets bijzonders van maken.
Er is inmiddels een jubileumcommissie opgericht waarin naast de huidige Dorpsraadsleden ook een aantal oudDorpsraadleden zitting heeft. Deze commissie komt regelmatig bijeen om het programma voor volgend jaar te maken.
Hoe het programma er uit komt te zien weten we nog niet. Want we wel kunnen zeggen dat het een feest van en voor het dorp
moet worden, een echt dorpsfeest dus.
Dat wil zeggen niet alleen een simpele receptie met handjes schudden, maar een
feest voor jong en oud, met toneel en muziek e.d., waaraan ook u als dorpsbewoner
een bijdrage kunt leveren. We zijn er namelijk van overtuigd dat er in ons Dorp genoeg mensen met creatieve ideeën rondlopen die een bijdrage willen en kunnen leveren.
Wilt of kunt u een bijdrage leveren aan dit
feest, als individu, als groep of als vereniging, dat maakt allemaal niets uit, neem
dan contact op met Johan Smit, de secretaris van de Dorpsraad.
Uw bijdrage kan velerlei zijn. Heeft u oude
foto’s van Itteren, leuke teksten of wilt u
zelf een muzikale bijdrage leveren, in principe is alles mogelijk.
We zien graag jullie reacties tegemoet.

Borgharen heeft bij de Gemeente een plan
ingediend, waar we zelf jaren geleden ook
eens mee bezig geweest zijn. Wandelpaden in en rond hun dorp.
Heel graag willen wij ons bij hen aansluiten.
Het zou een fantastische uitbreiding van
wandelmogelijkheden geven. Denk alleen
maar eens aan een goed pad langs de Kanjel van het ene dorp naar het ander.
Met Carlo Poolen gaan we binnenkort op
pad om de mogelijkheden te bezien.
Wie mee wil is van harte welkom.

·
·
·
·
·

Dan rest mij enkel nog U mooie feestdagen
te wensen met de mensen die U lief zijn.

·
·

Trudy Teunissen, voorzitter Dorpsraad .

·
·
·
·
·

De jubileumcommissie
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Fietspad Ankersmit

"Onze
volhardendheid
heeft uiteindelijk
succes gehad en
daar zijn we heel
blij mee.
Vrijwilligerswerk
kost namelijk heel
veel tijd en
energie."

Van de gemeente Maastricht kregen we de verheugende mededeling dat Rijkswaterstaat toch
de vergunning heeft afgegeven voor de aanleg van het fietspad langs het Julianakanaal en
achter Ankersmit. Voor de gemeente was dit aanleiding om direct met de aannemer aan tafel
te gaan zitten. Het werk was vorig jaar immers al aanbesteed en gegund. De aannemer is
daarna zo spoedig mogelijk aan het werk gegaan. De verwachting is dat het fietspad voor de
Kerst klaar zal zijn. Dat wil zeggen dat dan alleen de toplaag nog aangebracht moet worden.
Dat kan echter pas gebeuren in het voorjaar als het weer beter wordt.
Dit fietspad begon een beetje de nachtmerrie van de Dorpsraad te worden. Jaren van praten
met Rijkswaterstaat hadden niets opgeleverd toen de gemeente in 1997 met haar fietsverkeersplan kwam waarin dit fietspad ook was opgenomen. Dat gaf ons als Dorpsraad nieuwe
moed. We hebben toen een bliksemenquête gehouden naar de behoefte aan dit fietspad. Al
heel snel werd ons duidelijk hoe intensief dit fietspad door de mensen van Itteren wordt gebruikt. Reden voor ons als Dorpsraad om er weer met veel energie tegen aan te gaan en ons
niet te laten ontmoedigen door de ambtelijke en bureaucratische tegenwerking van Rijkswaterstaat.
Onze volhardendheid heeft uiteindelijk succes gehad en daar zijn we heel blij mee. Vrijwilligerswerk kost namelijk heel veel tijd en energie. Concrete resultaten zijn moeilijk te bereiken
want zaken die voor een dorpsgemeenschap van groot belang zijn, zijn voor de hogere overheden of van ondergeschikt belang (fietspad) of de hogere overheden hebben andere, tegengestelde belangen (Grensmaas). Met name in het geval van de Grensmaas is dat duidelijk het
geval. Veel beslissingen worden daar op financiële (budgetneutraliteit) of politieke basis genomen. Dat dit soort beslissingen achteraf niet juist waren en men dus beter naar ons had kunnen luisteren, geeft weinig voldoening (grondwaterproblematiek Bunde). Daarnaast heb je nog
te maken met lange procedures waardoor de indruk ontstaat dat er door de Dorpsraad niet
voortvarend wordt gewerkt. Het geeft daarom heel veel genoegdoening als je af en toe een
concreet resultaat kunt melden. Dan weet je tenminste dat al je inspanningen niet voor niets
zijn geweest.
Toch ook een speciaal woord van dank in dit geval voor de ambtenaren van de gemeente die
meegewerkt hebben aan dit project. Na jaren van overleg met Rijkswaterstaat hadden we zelf
al een beetje de moed opgegeven dat dit ooit nog eens goed zou komen. Ook een woord van
dank aan de firma Ankersmit Maalbedrijven. Het fietspad wordt immers voor een groot gedeelte aangelegd op haar grondgebied. Zonder de medewerking van Ankersmit had dit fietspad
evenmin aangelegd kunnen worden.

Herzonering Maastricht
Met ingang van 1 januari 2004 wordt er een wijziging doorgevoerd in de openbaar vervoer zonering van de gemeente Maastricht. Voor de huidige neutrale centrumzone 6659 zal voortaan
betaald moeten worden. Tegelijkertijd wordt deze zone uitgebreid met de wijken Boschpoort,
Villapark, Jekerdal en St. Pieter. Voor de mensen uit Itteren die gebruik maken van de bus
naar het centrum betekent dit een forse tariefsstijging. In plaats van twee strippen moeten
voortaan drie strippen betaald worden.
Daarboven komt ook nog eens de reguliere tariefsverhoging per 1 januari 2004. De zoneindeling wordt echter zodanig vorm gegeven dat een reis binnen Maastricht nooit meer dan 3
strippen kost. Voor degene die nu al drie strippen betalen, bijvoorbeeld reizigers met bestemming Randwijck (AZM) of scholieren die de scholen in Scharn of Heer bezoeken, verandert er
dus niets. Die betalen momenteel ook al drie strippen.
Alhoewel een ritje naar Maastricht nog niet echt duur is, wordt het toch tijd om op de kleintjes
te gaan letten. Koop daarom nooit een kaartje in de bus. Deze kaartjes zijn veel duurder dan
de kaartjes in de voorverkoop. Strippenkaarten en abonnementen zijn in Itteren verkrijgbaar in
onze Dorpswinkel. Kaarten voor 1 januari 2004 gekocht blijven één jaar geldig. Als u tijdig een
aantal kaarten koopt kunt u in 2004 nog tegen het oude strippenkaarttarief reizen. Reist u veel
met het openbaar vervoer dan is een abonnement aan te bevelen. Voor een vast bedrag kunt
je dan onbeperkt reizen. Ook abonnementen zijn te koop in de Dorpswinkel (1 en 2 sterren).
Tenslotte is het voor de mensen uit Itteren nog van belang dat de halte Franciscus Romanusweg als neutrale zone wordt aangemerkt. Dat wil zeggen dat deze halte vanuit Itteren tegen
betaling van twee strippen te bereiken blijft.
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Kleine kernenbeleid groot succes
Leefbaarheid Itteren en Borgharen met sprongen vooruit

"Volgens Trudy
Teunissen,
voorzitter van de
dorpsraad
Itteren, was
Itteren vier jaar
geleden echt toe
aan een
oppepper. “We
hadden het
gevoel dat we
door de
gemeente
werden
vergeten.”

Kijk, dat de gemeente met geld over de brug komt is prettig. En dat je dat geld ook nog mag
gebruiken om de leefbaarheid van je ‘dorp’ te verbeteren, is helemaal geweldig. Maar een
behoorlijke dosis ‘zorg en aandacht’ is onbetaalbaar en daar was het de kleine kernen Itteren en Borgharen vooral om te doen.
In 1999 begon de gemeente met zogenoemd ‘kleine kernenbeleid’ voor de kernen Itteren en
Borgharen. De dorpsraden kregen samen jaarlijks een bedrag van ruim 22 duizend euro in
handen waarmee ze zelf de leefbaarheid van hun kern mochten aanpakken. Beleid dat onlangs is geëvalueerd en een enorm succes blijkt! Zo heeft Itteren sindsdien weer een buurtwinkel en is in Borgharen geld gestoken in het veelbesproken Centrumplan. Bovendien hebben beide kernen sindsdien een brede buurtschool en zijn ook speelvoorzieningen grondig
aangepakt.
Volgens Trudy Teunissen, voorzitter van de dorpsraad Itteren, was Itteren vier jaar geleden
echt toe aan een oppepper. “We hadden het gevoel dat we door de gemeente werden vergeten. We waren al enige tijd bij Maastricht gevoegd, maar meetellen, ho maar. Dat was een
tijd toch een beetje de teneur. Itteren kampt niet met hoge criminaliteitscijfers of extreme verloedering. Problemen die toch vaak hoger op de politieke agenda staan. Maar we kennen
wel andere hoofdbrekens zoals het verdwijnen van belangrijke sociale voorzieningen als de
buurtwinkel. Toen het kleine kernenbeleid zich aandiende, kregen we de zorg en aandacht
waaraan we erg veel behoefte hadden.”
Dat vindt ook Lei Connotte, lid van de buurtraad Borgharen. “Wij zijn dan wel officieel geen
dorp meer, zo beleven we het nog wel. En alhoewel het beschikbare budget beslist geen
vetpot is, helpt het toch om typische dorpsproblemen aan te pakken. Zo zijn we momenteel
bezig met een plan om banken en wandelpaden op te knappen. We willen de boel flink opfrissen. Zo hopen we aantrekkelijker te worden voor toeristen.”
Wie met vertegenwoordigers van de raden spreekt, komt er al gauw achter dat er geïnspireerd en voortvarend wordt gewerkt aan leefbaarheid. En dat merkt ook Mirjam Depondt
(wethouder Stadsontwikkeling en Onderwijs) en coördinerend wethouder voor de kleine kernen Borgharen en Itteren. “Het was in 1999 zeer nodig om iets aan de leefbaarheid van Itteren en Borgharen te doen. Sociale voorzieningen kwamen in het gedrang omdat ze commercieel minder aantrekkelijk werden. Het kleine kernenbeleid was de erkenning van die problematiek. Opeens was er wel degelijk aandacht voor de problemen van Itteren en Borgharen
en de buurtraden hebben dat goed opgepakt.”
Trudy Teunissen: “Het kleine kernenbeleid is een succesverhaal. We wilden van de gemeente meer aandacht voor onze problemen en dat hebben we gekregen. Dat merk je echt.
Er wordt zorgvuldiger met ‘het dorp’ omgegaan. Toch ligt er nog veel op ons pad. Momenteel buigen we ons over het seniorenbeleid. Op het gebied van woningbouw voor senioren
valt nog veel te realiseren. Senioren hebben hier vaak grote huizen en bewerkelijke tuinen.
Itteren verlaten willen deze mensen niet, prettiger wonen wel. Ons streven is de bouw van
een klein zorgcomplex waarin ook de buurtwinkel en een postagentschap onderdak vinden.”
Ook Lei Connotte heeft nog genoeg op zijn verlanglijst staan. “De buurtraad moet nog volop
aan de slag met het Centrumplan, waarin behalve de basisschool, peuterspeelzaal en seniorenwoningen ook de aanleg van een dorpsplein is voorzien. Verder heeft de hoogwaterproblematiek en het project Grensmaas (verdiepen van de Maas door grindwinning) prioriteit.”
Het kleine kernenbeleid is inmiddels min of meer samengevoegd met het door de gemeente

Bel Mevr. T. Teunissen
Contactpersoon Itteren
Pasestraat 44 tel: 364 59 93
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opgezette buurtgericht werken. Toch wordt ook het kleine kernenbeleid voortgezet. Itteren
en Borgharen blijven budget ontvangen om leefbaarheidsprojecten op te zetten en uit te
voeren. En ook het contact met de coördinerend wethouder blijft intact, al loopt ook al veel
via de stadsdeelleider. Depondt: “We zijn op zoek naar een mixvorm tussen buurtgericht
werken en het kleine kernenbeleid. Juist omdat het nu zo goed gaat, willen we het kleine
kernenbeleid in stand houden.”
En daar zijn ook Teunissen en Connotte voor. Teunissen: “Het toegezegde geld is leuk,
maar niet het belangrijkste. Op de allereerste plaats willen we het contact met de gemeente
in stand houden. Want als dat vlot verloopt, blijkt dat er veel mogelijk is.”
Voor meer informatie:
- Tilly te Boekhorst, staddeelleider Maastricht-noordoost, tel. 3505116
- Elise Oosterbaan, stadsdeelvoorlichter Maastricht-noordoost, tel. 3504216

(Huis)afval scheiden én de buurt schoon
"Gescheiden
afvalinzameling
en een schone
en veilige buurt,
een opdracht aan
ons allemaal.”

Ja, de buurt schoon, hoe krijgen we dat met z’n allen voor elkaar?
Gescheiden afvalinzameling en een schone en veilige buurt, een opdracht aan ons allemaal.
Maar daar komt van alles bij kijken. Daar proberen we allemaal zoveel mogelijk een bijdrage
aan te leveren. Het huisafval gescheiden aanbieden, de buurt vrij houden van zwerfvuil en afval, heel belangrijk, maar niet altijd zo eenvoudig. Waar laten we bijvoorbeeld speciaal, chemisch of gevaarlijk afval, wat wordt er gedaan met fietswrakken, wie maakt de brandgangen
schoon en hoe komt de buurt van zwerfvuil af?
Daarom een paar publicaties in uw buurkrant waarin we alles nog eens op een rijtje zetten.
Deze keer over hoe om te gaan met ons eigen huisafval, volgende keer over ‘een schone
buurt’.
Huisafval, GFT
De gemeente besteedt veel zorg aan natuur en milieu en een goed afvalbeleid. Scheiden van
afval is een van de kernpunten. Zo is er bijvoorbeeld in 2001 de rode restzak ingevoerd om
afval nog beter te sorteren. Uitgangspunt is dat alle bewoners van Maastricht hun afval gescheiden aanbieden. Hiervoor maken we allereerst gebruik van de GFT-emmer of –container
en de rode restzak. In de GFT-emmer of –container doen we huishoudelijk afval dat te composteren is (bijv. schillen en resten van groenten en fruit, koffiefilters/theezakjes, snijbloemen,
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oud brood), tuinafval en mest van huisdieren. Géén GFT is bijvoorbeeld: as van open haard, stofzuigerzakken,
luiers, grof tuin- en snoeiafval, takken, leer.
Verder scheiden we ons afval op: glas, blik, plastic flacons, drankkartons (melkpakken e.d.), textiel, papier/karton.
Hiermee kunt u gratis terecht bij een milieuperron, bij voorkeur bij u in de buurt. Op vaste ophaaltijden een maal
per maand kunnen we het oud papier ook buiten aan de straat zetten. Dit geldt ook voor het klein gevaarlijk afval:
kijk op uw afvalkalender om te weten wat verstaan wordt onder ‘gevaarlijk klein afval’. Ook de ophaaltijden staan
op deze afvalkalender. Het klein gevaarlijk afval kunnen we ook naar een van de milieuparken brengen. Ook voor
ons grof afval kunnen we naar het milieupark.
Kringloop
Soms heeft u spullen die wat u betreft weg kunnen, maar die voor anderen nog heel goed bruikbaar zijn. Breng
deze spullen naar Kringloop-Zuid (Abdissenweg 1, Limmel). De openingstijden zijn: van dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Of ga naar een van de (particuliere) kringloopwinkels in de wijken. Daar kunt u ook zelf gebruikte maar nog goede spullen kopen.
Rode restzak, nep-huisvuilzak
Huisafval in de zin van restafval dient aangeboden te worden in de speciale rode restzak, dus niet in bijvoorbeeld
grijze zakken of plastic boodschappenzakjes. De rode restzakken dienen tussen 22.00 uur de avond tevoren tot
06.00 uur ’s ochtend op de ophaaldag voor uw woonhuis zo dicht mogelijk bij de rijweg geplaatst te worden. De
zak mag niet meer dan 7 kg wegen en er mogen geen scherpe of uitstekende delen in zitten die verwondingen
kunnen veroorzaken.
De laatste maanden zijn in de stad weer zg. “nepzakken” aangetroffen. Het gebruik van nep-huisvuilzakken is
strafbaar, immers iemand die deze zakken gebruikt ontduikt de gemeentebelasting. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er verschillende vervalsingen bestaan. Een belangrijk verschil tussen een goede en nepafvalzak zit o.a. in het materiaal van de zak. De gemeentelijke zakken worden van gerecycled plastic gemaakt.
Een grote huisvuilzak kost € 1, een kleintje € 0.65. Als u zakken aangeboden krijgt buiten de reguliere verkoop
voor een lager bedrag, dan kunt u er van uit gaan dat het om nep-afvalzakken gaat.
Momenteel is de milieupolitie intensief bezig met onderzoek, o.a. naar herkomst van deze zakken, en controle. In
een aantal gevallen is inmiddels proces-verbaal opgemaakt.
Milieuperron
Verspreid over de stad staan in de buurt en bij winkelcentra milieuperrons. Stapsgewijs gaat de gemeente over
van bovengrondse milieuperrons naar ondergrondse milieuperrons. Inmiddels zijn er al een aantal milieuperrons
ondergronds. Een van de voordelen van zo’n ondergronds milieuperron is dat ze beter schoon te houden zijn.
Maar het is belangrijk dat we alle milieuperrons – bovengronds of ondergronds - zo schoon en opgeruimd mogelijk houden. Regelmatig worden de milieuperrons geleegd. Verder worden ze, in een aantal gevallen meerdere
keren per dag, opgeruimd door medewerkers van de buurtbeheerbedrijven. Maar we moeten er zelf ook aan
meewerken. Als het milieuperron waarheen u uw afval wilt brengen vol is, ga dan naar een ander milieuperron.
Bij het GemeenteLoket kunt u melden als de bakken vol zijn. Voorkom zoveel mogelijk overlast door het perron
alleen te gebruiken tussen 07.00 uur en 22.00 uur.
Helaas moet de milieupolitie nog wel eens constateren dat er allerlei (huis)afval, soms in grote hoeveelheden, op
of naast het perron geplaatst wordt. Wordt overtreding ter plekke geconstateerd, dan zal meestal verbaliserend
worden opgetreden. Realiseert u zich dat er boetes van € 46 tot € 231 of zelfs meer geheven worden. Mocht u als
buurtbewoner constateren dat er illegaal afval gedumpt wordt, dan kunt u dit melden bij het GemeenteLoket.
Milieuparken
Met het meeste grof afval kunt u gratis terecht bij de milieuparken. Gebruik daarvoor uw afvalpasje. Alleen voor
bepaald huishoudelijk afval, autobanden, grond, puin en bouwafval moet betaald worden. Dek het afval af als u
het met een aanhanger wegbrengt in verband met mogelijk verlies van lading. Voor de tarieven kunt u bellen met
het GemeenteLoket.
Heeft u zelf geen vervoermiddel ter beschikking, dan kan het grof vuil ook bij u thuis worden opgehaald. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt met het buurtbeheerbedrijf dat in uw buurt werkzaam is:
·

voor Maastricht-noordwest: buurtbeheerbedrijf Noord-West, tel. 3430269
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De drie milieuparken zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.
Waar kunt u ze vinden?
. Maastricht-west: Noorderbrug/Frontensingel
. Maastricht-noordoost en Meerssen: Beatrixhaven/Fregatweg
. Maastricht-zuidoost en Eijsden: Randwyck/Molensingel.
Afvalkalender
In de afvalkalender die iedere bewoner jaarlijks krijgt staat aangegeven wanneer welk soort afval wordt opgehaald: restzak, GFT-afval, oud papier.
Informatie, vragen of klachten naar aanleiding van ‘milieu en afval’:
· Zie uw Afvalkalender 2003
· Kijk op www.maastricht.nl (onder ‘wetten en regels’: milieu en afval)
GemeenteLoket: folders, informatie, klachten (Randwijcksingel 22, tel. 350.4000)
Brief Dorpsraad aan Burgemeester en wethouders m.b.t. Eindevaluatie kleine kernenbeleid.
Aan Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Maastricht
Postbus 1910
6201 BX Maastricht
Maastricht, 15 november 2003
Betreft: Eindevaluatie kleine kernenbeleid Maastricht
Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van de eindevaluatie van het door u gevoerde kleine kernen beleid in de periode
1999 – 2002, in de dorpen Itteren en Borgharen. Het heeft ons, als Dorpsraad Itteren, vanaf het begin deugd gedaan dat het gemeentebestuur zich bewust was van de bedreigingen die kleine kernen te wachten staan, bij het
handhaven van de leefbaarheid en behoud en versterking van de fysieke en sociaal economische infrastructuur.
De uitvoering van het gemeentelijk kleine kernenbeleid is daar onmiskenbaar bij van belang geweest.
Het evaluatierapport geeft een aantal concrete resultaten aan. Dat stemt tot tevredenheid.
Echter één zeer belangrijk onderwerp is in de goede bedoelingen blijven steken, te weten de woningbouw in Itteren. Aan woningbouw is in Itteren in de evaluatieperiode niets concreets door de gemeente gedaan. Naar onze
mening waren er in de afgelopen jaren diverse mogelijkheden om, met name m.b.t. de bouw van nieuwe seniorenwoningen, gemeentelijke initiatieven te ontwikkelen. De gemeente bleef echter inactief en hanteerde het principe dat woningbouw uitsluitend door “marktwerking” gerealiseerd diende te worden. Marktwerking kan een zinnig uitgangspunt zijn, maar in het geval van woningbouw in Itteren is dat een onterecht gehanteerd principe geweest. De situatie in Itteren was en is voor projectontwikkelaars niet aantrekkelijk. Naar onze mening had, in het
kader van het kleine kernenbeleid, woningbouw prioriteit één dienen te zijn, omdat het ook van invloed is op het
binnen dat beleid kunnen bereiken van andere, gestelde doelen. Evenals er elders in de stad op grote schaal
strategische aankopen werden gedaan, had dit op kleine schaal ook in Itteren kunnen gebeuren.
Omdat uitbreiding van het aantal inwoners op middenlange termijn er niet inzit, maken wij ons ook zorgen over
de handhaving van de dorpswinkel in Itteren. Het evaluatierapport biedt geen enkele zekerheid dat de dorpswinkel kan blijven, want daarover moet het college nog een besluit nemen. Zeker nu het kleine kernenbeleid gewaarborgd moet worden middels het buurtgericht werken, komt alles op losse schroeven te staan.
De indruk zou kunnen ontstaan dat wat het kleine kernenbeleid betreft, uitsluitend negatieve punten ons in de
pen hebben doen klimmen. Natuurlijk zijn wij het gemeentebestuur erkentelijk en ook dankbaar voor wat in het
kleine kernenbeleid tot stand is gekomen.
Dat wij in deze brief op de negatieve aspecten terugkomen, heeft te maken met onze betrokkenheid bij en zorg
voor de gemeenschap Itteren.
Tenslotte willen wij nog een opmerking maken over de financiële verantwoording, bijlage 2 bij het evaluatierapport.
Het heeft ons verbaasd dat het gemeentebestuur in die verantwoording al een bedrag ad € 1059,37 heeft opgenomen voor kleding jeugdleden IBC ’03. Afspraak met de coördinerend wethouder was, dat bij bestedingen uit
hoofde van het kleine kernenbeleid, de Dorpsraad om advies gevraagd zou worden. Dit is bij alle bestedingen ge-
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beurd, echter niet bij genoemd onderwerp. Dit heeft verbazing en ook enige irritatie bij ons gewekt, omdat wij in
een eerdere fase van een bestuurslid van IBC ’03 op een “kladje” werden gevraagd om toe te stemmen in een
subsidie voor jeugdkleding.
Wij hebben dat betrokken bestuurslid toen gezegd dat wij zeer zeker bereid zijn om een positief advies af te geven, mits wij een door het IBC-bestuur ondertekende brief met een goede argumentatie en specificatie kregen.
En welke bijdrage van de ouders werd gevraagd. Uit het oogpunt van bestuurlijk verantwoord handelen, dachten
wij dat te mogen vragen. Het betrokken bestuurslid heeft ons dat ook mondeling bevestigd.
In de daarop volgende maanden hoorden wij niets meer. Tot wij op 21 oktober j.l. een kopie van een op 19 augustus 2003 gedateerd subsidieverzoek van IBC aan B. en W. ontvingen, zonder enige nadere toelichting of verklaring.
En nu dan in de eindevaluatie de mededeling, dat B. en W. een bedrag hebben toegekend. Opmerkelijk genoeg
op basis van een offerte en niet op basis van een factuur met de daadwerkelijk aangeschafte kleding. Los van het
feit dat alle belangen van verenigingen in Itteren en Borgharen ook onze belangen zijn, bekruipt ons het gevoel
dat er onderhands iets geregeld is, dat anders geregeld had moeten worden. Graag zouden wij toch uw reactie
hierop willen vernemen en willen weten of u nog prijs stelt op een advies onzerzijds.
Mocht deze brief wat in mineur eindigen dan willen wij uw college laten weten dat de Dorpsraad volledig bestaat
uit positief gestemde mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor het werk dat een Dorpsraad wil doen. Daar
hebben wij heel veel steun bij gehad van uw stadsdeelleider mw. Tilly te Boekhorst en vele anderen binnen het
“ambtelijk apparaat”. Daar zijn wij hen dankbaar voor, want het valt niet altijd mee om met een groep vrijwilligers
op één lijn te komen en dan de gemeentelijke doelstellingen toch te realiseren. Uiteraard blijven wij, ook in de toekomst vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.
Met veel respect voor uw werk als College van B. en W. en vriendelijk groetend,
Namens de Dorpsraad Itteren,
Johan Smit, secretaris
i.a.a. mw. T. te Boekhorst, Buurtraad Borgharen, dhr. Chris Hoekstra, dhr. Guus Horssels

Sterkenbergweg 26
6223 GN Maastricht - Itteren
Tel.: 043 - 3641421

Netschool@Maastricht-computerproject
In juli j.l. is op school de tweede versie van het computerproject Netschool@Maastricht afgesloten. Dit project
werd, na succesvolle ervaringen, voor de tweede keer gerealiseerd voor een groep van een twaalftal senioren en
de leerlingen van groep 7-8 van onze school. Hiervoor werd door de gemeente ten tweede male een bijzondere
subsidie verstrekt.
Nieuw aan dit project was dat dhr. Will Kostons bereid is gevonden deze cursus te geven i.s.m. juf Linda en, op
de achtergrond, meneer Rob. In de eerste zeven lessen werden de cursisten basisvaardigheden bijgebracht op
de computer. Voor de kinderen gebeurde dat onder schooltijd, de senioren ontvingen hun lessen in de avonduren. Het tweede gedeelte van de cursus, eveneens zeven bijeenkomsten, werd geheel onder schooltijd gedraaid. Tweetallen van telkens één volwassene en één leerling kregen de opdracht een informatiefolder samen te
stellen over een onderwerp naar eigen keuze. Hierbij moesten de geleerde vaardigheden worden toegepast. Aldus werd er op internet ijverig gezocht naar informatie, werden stukken tekst op de computer gezet waarbij allerlei tips en trucs moesten worden toegepast, werden digitale foto’s verwerkt en andere illustraties ingescand. Het
resultaat mocht er zijn: niet alleen leuke, maar vooral ook informatieve werkstukken over hobby’s, dieren of clubs
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werden aan elkaar gepresenteerd in de twee slotbijeenkomsten. De deelnemers leerden aldus niet“slechts” computervaardigheden, vooral ook het samenwerken van twee generaties - een van de doelstellingen van het project
- werd met succes gerealiseerd.
Na afloop vulden alle deelnemers een door de cursusleiding opgestelde vragenlijst in, waarmee zij elkaars ervaringen konden uitwisselen. De hoogste scores werden gegeven aan de duidelijkheid van de gegeven lessen en
de behandelde onderwerpen, de waardering voor de lessen, de onderlinge samenwerking en het plezier dat men
van en met elkaar beleefde tijdens het uitvoeren van de opdrachten. We mogen daarom concluderen dat ook dit
tweede ict-project bijzonder is geslaagd. Behalve waardering voor de inmiddels gecertificeerde cursisten willen
we in dit bericht tevens onze dank uitspreken aan alle betrokkenen bij dit project!
Op dit moment is een derde Netschoolproject in voorbereiding. De algemene opzet en duur willen we onveranderd laten. Ook de cursusleiding heeft zich bereid verklaard weer mee te willen werken. Daarnaast zijn er enkele
vernieuwingen te melden:
- momenteel worden acties ondernomen om het computerbestand te vernieuwen, hetgeen de
mogelijkheden en bv. de snelheid van internet en e-mailen zal bevorderen;
- een derde uitvoering van deze ict-cursus staat vast, al is de startdatum afhankelijk van het
realiseren van bovenstaande vernieuwing;
- overwogen wordt om bij het werven van toekomstige cursisten ook ouders van leerlingen te
betrekken; hierbij zullen gezien de ideële opzet van het project geïnteresseerde Itterse
senioren enige voorrang genieten;
- zo mogelijk worden de lessen behalve aan volwassenen ook gegeven aan kinderen uit groep
5 en 6 van de basisschool;
- zo mogelijk zal de frequentie van de lessen, in overleg met de (volwassen) deelnemers,
toenemen tot tweemaal per week óf worden er extra oefenmomenten op school ingesteld.
Met de voortgang van dit project, dat slechts in enkele wijken van Maastricht wordt uitgevoerd, menen we blijvend
gestalte te kunnen geven aan het brede-school-karakter van Op de Sterkenberg. Een gemeende dankjewel voor
alle participanten is hierbij dan ook zeker nogmaals op zijn plaats.

Voelt de huiszwaluw zich nog wel thuis ?
Zwaluwen horen thuis in het boerenlandschap. Boven de weilanden jagen ze op vliegende insecten, hun lievelingskostje. Wij kunnen dan genieten van hun capriolen in de lucht. De vogeltjes gebruiken huizen en boerderijen
om hun nesten te maken. Een zomer zonder zwaluwen is onvoorstelbaar. Inmiddels zijn ze allemaal vertrokken
naar het warme zuiden. Er zijn verschillende soorten. De meest bekende is de boerenzwaluw, goed herkenbaar
aan de lange staartveren. Ook bekend langs de Maas is de oeverzwaluw, een bruin vogeltje dat nestholen maakt
in steile oevers. De soort waar het hier om gaat is de huiszwaluw. Dit vogeltje is herkenbaar aan de korte staartveren en een witte band om het achterlijf. Huiszwaluwen maken hun nest altijd aan de gevels van huizen,
meestal vlak onder het dak. In de natuur broeden ze op rotshellingen, maar een gevel is een prima vervanger.
De huiszwaluw heeft het tegenwoordig zwaar in Nederland. Waar de andere zwaluwen zich goed kunnen handhaven, is de huiszwaluw sterk achteruitgegaan. Daar zijn enkele redenen voor aan te wijzen. Zo zijn er veel minder insecten dan vroeger en door moderne huizenbouw en beter onderhoud aan de huizen is er minder nestgelegenheid. De belangrijkste oorzaak ligt echter in Afrika. Ze overwinteren ten zuiden van de Sahara, waar het de
laatste jaren erg droog is geweest. Veel zwaluwen komen niet meer terug bij gebrek aan voedsel.
Borgharen en Itteren zijn al lang favoriete leefgebieden voor zwaluwen. Het gebied leent zich prima voor dit vogeltje. We vormen een echt bolwerk voor dit kleine vogeltje.
Jaarlijks worden in heel Nederland de nesten van de huiszwaluwen geteld. Zo krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de aantallen en kunnen we misschien maatregelen nemen om de huiszwaluw te behouden. De tellingen
worden georganiseerd door de SOVON, de organisatie in Nederland voor vogelonderzoek. Sinds 1994 verzorg ik
de tellingen in Borgharen en Itteren. Dit jaar was ik niet alleen.. Mijn kinderen Mirte en Tessa hielpen mee, met
steun van hun vriendinnetjes Bo en Lin. Een echt team dus !
De resultaten vielen echter tegen, de tabel spreekt voor zich :
Nesten

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Borgharen

36

37

51

38

39

39

28

24

12

10

Itteren

14

16

14

21

25

26

13

25

13

15
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Na de daling in 2003, is er nauwelijks herstel te zien. De daling in 2002 staat in tegenstelling tot het landelijke
beeld. In 2002 was er een stijging van 5 %. Voor 2003 zijn nog geen landelijke cijfers beschikbaar. Voor Borgharen is een verklaring te vinden voor de achteruitgang. De meeste nesten bevonden zich onder het dak van de
kasteelboerderij aan de Spekstraat. In de beste jaren zaten meer dan 30 nesten onder de overkapping en was
het een komen en gaan van vogeltjes. De slechte staat van het dak houdt de vogels waarschijnlijk tegen om er
een nest te maken. Schijnbaar zoeken ze in Borgharen geen alternatieve nestgelegenheid, er zijn de laatste jaren
geen nieuwe plekken gevonden. De nesten bevinden zich nu waar al jaren nesten zijn geweest.
Voor Itteren is het moeilijker een verklaring te vinden. Er zijn geen duidelijk waarneembare veranderingen te zien
in de buurt van de nesten. Misschien is dit het normale aantal nesten voor Itteren, en waren 1998, 1999 en 2001
echte topjaren.
Ik blijf doorgaan met tellen van de huiszwaluw, misschien groeit het aantal weer in de komende jaren. Laten we
hopen dat de huiszwaluw zich hier thuis blijft voelen.
Carlo Poolen
Trichtervoogdenstraat 70
6223 CT Maastricht
Ook de kerkuil heeft het moeilijk. In Maastricht is dit jaar opnieuw geen kerkuil tot broeden gekomen. Volgens de
nieuwsbrief herfst 2003 van het IVN-Maastricht vormde Itteren een uitzondering. In Itteren was er namelijk wel
een broedgeval met maar liefst 2 legsels en 9 uitgevlogen jongen.
Ingezonden reactie:
Betreft: Geluidsoverlast Ankersmit Maalbedrijven.
Geachte dorpsraad,
Helaas heeft ons vertrouwen in een deel van de dorpsraad een flinke deuk opgelopen door de manier waarop zij
de geluidsproblematiek van het bedrijf Ankersmit aanpakt.
·

Op 23 februari 2003 heeft Ankersmit reeds van de Provincie een brief gekregen waarin ze aandrongen om
zo snel mogelijk de geluidsoverlast te achterhalen en tevens de nodige maatregelen te treffen. De informatie
van de dorpsraad kwam pas erg laat via ‘berichten’ no. 2 (mei 2003) bij de bewoners van Itteren.
· Op de jaarvergadering van de dorpsraad d.d. 13-11-2002 werd aan de aanwezigen gevraagd of er
meerdere mensen last hadden van de geluidsoverlast van Ankersmit !
Blijkbaar kwamen de vele reeds ingediende klachten van de dorpsbewoners (alsmede een rapport met zelf
uitgevoerde meetgegevens) ongeloofwaardig over en moest de dorpsraad (bij monde van de voorzitter) dit zo
nodig nog eens verifiëren !!!!
Ook al zou het èèn persoon zijn die overlast had, dan nog was dat er èèn teveel.
In uw artikel schreef u over een “gevoel” van overlast, nou dit wordt er flink onderuit gehaald door de objectieve metingen van de Provincie.
Dat geluidswerende maatregelen onrendabel zijn voor het inmiddels zestigjarige bedrijf is natuurlijk grote
nonsens !!!!
Ze investeren wel in een expansie van dit zelfde bedrijf (nieuwe loods etc.), maar in milieu-aspecten ho
maar !!.
Kan dit bedrijf dan maar de hele milieuwetgeving aan haar laars lappen onder het mom van dat het al zo’n
oud bedrijf is ?
De overlast beperkt zich inmiddels niet alleen tot geluidsoverlast, maar er is tevens sprake van:
o Verontreiniging van het oppervlakte water
o Stofoverlast (zuidzijde lijkt of er af en toe verse sneeuw gevallen is)
o Wateroverlast (ook aan de zuidzijde en staat het fietspad blank vanwege het water dat door de sproei
installatie niet weg kan)
o En dan nog maar te zwijgen over het onderhoud van het fietspad rondom dit bedrijf. Als fietser moet
je regelmatig dorens dulden in je lichaam omdat de struiken niet of niet tijdig gesnoeid worden.
Kortom Dorpsraad er is nog veel “werk” aan de winkel t.a.v. dit bedrijf !!
Wellicht dat er enkele zijn met een dubbele pet op omdat Ankersmit ook een goede donateur voor velen is.
Wat is echter in deze objectiviteit ??
Verontruste dorpsbewoners,
John Wijntjens en Jos Slangen
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Provinciale Maatregelen tegen Ankersmit en actie door bewoners van Itteren
In mei van dit jaar berichtten wij u over de geluidsoverlast veroorzaakt door Ankersmit Maalbedrijven en de waarschuwing die de Provincie in februari 2003 heeft afgegeven aan het bedrijf.
In de tussentijd hebben veel inwoners van Itteren al weer veel te vaak ernstige overlast ondervonden van het bedrijf, vooral in de nacht. Dit moge ook blijken uit de bezorgde ingezonden brief van twee dorpsgenoten, die u op
onze website en in deze Dorpsberichten kunt lezen. Begin november heeft de Dorpsraad (DR) met hen overleg
gehad over mogelijke maatregelen, die wij als bewoners van Itteren kunnen nemen, parallel aan de actie die de
Provincie onderneemt.
Op de DR vergadering van 3 november jl. was de Provincie uitgenodigd (afdeling Handhaving) om met ons te
spreken over de formele stappen die zij gaan zetten om Ankersmit te houden aan de vergunningsnormen. Uit
(nacht)metingen die de Provincie in september jl. heeft uitgevoerd, blijkt dat Ankersmit geluid produceert tot 5,1
dB(a) boven de toegestane nachtwaarde; een zeer forse overschrijding.
De eerste stap die de Provincie heeft gezet is het sturen van een zogenaamde ‘zienswijze brief’ aan Ankersmit op
27 oktober jl., waarop Ankersmit binnen twee weken heeft moeten antwoorden. De Dorpsraad zal een beroep
doen op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) bij de Provincie, om deze brief en het antwoord van Ankersmit te kunnen inzien. De inzet van deze brief is dat de Provincie Ankersmit vraagt hoe men aankijkt tegen de constatering
van de Provincie dat het bedrijf in overtreding is, hoe het bedrijf dat gaat oplossen en dat de Provincie voornemens is het bedrijf een dwangsom op te leggen wanneer hier niet aan voldaan wordt. Ankersmit heeft hierop inmiddels geantwoord. De Provincie heeft (waarschijnlijk deze week) op basis van dit antwoord om nadere gegevens gevraagd, die Ankersmit wederom binnen twee weken moet aanleveren. Naar aanleiding van al deze gegevens beslist de Provincie hoe men verder gaat in deze zaak. Indien men het antwoord van Ankersmit onvoldoende vindt, zal men een termijn vaststellen waarbinnen de overlast (overtreding) verholpen moet zijn, op straffe van
de dwangsom. We wachten dus met spanning af wat er de komende weken zal gaan gebeuren.
Naast het traject dat de Provincie nu in gang heeft gezet, wil de Dorpraad samen met de opstellers van de oproep
aan de DR om tot meer actie over te gaan, het initiatief nemen om beter in kaart te brengen wie in Itteren overlast
heeft, welke (gezondheids)klachten dit veroorzaakt (v.b. slaapstoornissen, irritatie, vermoeidheid, stress ect.) en
welke maatregelen mensen hiertegen nemen (vb rolluiken etc). Op basis van deze overlastinventarisatie waarvoor we uw medewerking vragen door onderstaand strookje in te vullen en bij één van genoemde personen
in de bus te stoppen - kunnen we gezamenlijk als inwoners van Itteren de actie van de Provincie kracht bij zetten,
maar ook andere partijen zoals bijvoorbeeld de media, inschakelen om de druk op Ankersmit op te voeren om geluidsbeperkende maatregelen te nemen.
De DR zal hierover ook contact opnemen met de Buurtraad in Borgharen en met de verantwoordelijke wethouder
van de Gemeente. Die laatste wordt trouwens ook geïnformeerd door de Provincie.
Uiteraard zijn alle acties, zowel van de Provincie als de Dorpsraad er enkel en alleen maar op gericht om Ankersmit te dwingen zich te houden aan de vergunningsnormen, die juist zijn opgesteld om omwonenden te beschermen tegen overlast. Verantwoordelijke managers van Ankersmit zijn diverse malen bij inwoners van Itteren thuis
geweest ten tijde van grote overlast in de avonduren of zelfs midden in de nacht. En hoewel zij daar de geluidsoverlast waargenomen en bevestigd hebben, ontkennen zij dit richting Provincie. Zij ontkennen tot nu toe ook de
door de Provincie gemeten geluidswaarden cq overschrijdingen. Wij betreuren deze houding van Ankersmit ten
zeerste en het is met name deze houding die ons noopt tot verdere actie. Hiervoor vragen wij uw medewerking!
Graag willen wij u verzoeken het volgende strookje in te vullen en af te geven op één van onderstaande adressen. Indien wij niets van u ontvangen, zullen wij in de week tussen Kerst en Nieuwjaar bij u langskomen om het
op te halen. Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Voor directe geluidsoverlast klachten roepen wij u op te bellen met de Milieuklachtentelefoon Provincie Limburg: 043-3617070 of het Klachtenformulier van de Provincie op Internet in te vullen en te versturen:
http://mw.limburg.nl/nl/html/algemeen/Info/klacht/test/MilieuKlachtenForm.asp
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OVERLAST INVENTARISATIE GELUIDSHINDER ANKERSMIT
S.v.p. het juiste antwoord omcirkelen en daar waar nodig toelichten.
Naam: ………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………..
Leeftijd:……………………………………………………………………….
Hebt u geluidsoverlast van Ankersmit? ………
JA / NEE
Indien u de eerste vraag met JA heeft beantwoord verzoeken wij u ook de rest in te vullen.
Wanneer ervaart u de geluidshinder het meest? …….
OVERDAG / ’S NACHTS / BEIDE
Heeft u gezondheidsklachten door de geluidsoverlast, vb wakker worden in de nacht, onrustige slaap, irritatie,
stress, vermoeidheid of andere klachten?
NEE / JA namelijk…………………….
Hebben alle bewoners op uw adres klachten? …………….
NEE / JA
Heeft u maatregelen genomen en zo ja welke, tegen de geluidshinder zoals bijvoorbeeld rolluiken, verandering
van slaapkamer etc. ? …………..
NEE / JA, namelijk……………….
Heeft u uw klacht wel eens kenbaar gemaakt aan de Provincie via de klachten telefoon of via het klachtenformulier op de website van de provincie?
NEE, omdat……………………
JA, namelijk…………………
Staat u achter verdere acties van de Dorpsraad om de (nacht)rust in Itteren te laten terugkeren?
JA, want………………………………….
Nee, want…………………………………….
WELKE acties zou de DR verder kunnen nemen? ................
Heeft u (geluidsover)last van andere bedrijven in de Beatrixhaven?
JA, van .........................................................
NEE.
Ruimte voor uw OPMERKINGEN:………………………………
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!
DORPSRAAD ITTEREN
Inlever adressen:
·
·
·
·
·
·

Op de Bos 16, Jos Slangen;
Op de Bannet 42, John Wijntjens;
Pasestraat 20, Renée Speijken;
Pasestraat 44, Trudie Teunissen;
Dorpswinkel;
Op de Warreij 36, Servé Grouwels

of een van de andere leden van de Dorpsraad.
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Weekenddiensten Huisarts
Weekdagen van ‘s-avonds 17.00 tot ‘s-morgens 08.00
uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
alleen bij spoedgevallen:
Huisartsenpost: (043) 387 77 77
Weekenddiensten Tandartsen
Alleen bij spoedgevallen, spreekuur op zaterdag,
zondag en op feestdagen van 11.00 uur tot 12.00 uur en
van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Centraal Tandartsnummer 0900 4243434
Ambulance, politie, brandweer
Telefoon 112
Apotheken
Centrale Apothekerstelefoon (043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen apotheek.
Stadsbus
Voor de belbus bellen met (043) 350 57 07
een half uur voor vertrek !!
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Wat is er te doen de komende
maanden?
Activiteitenkalender voor de maanden december
en januari:
29 november:
30 november:
30 november:

ophalen spullen voor rommelmarkt
jaarlijkse rommelmarkt
Sinterklaas in café ‘t Trefpunt
(15:00 uur)

26 december:

Tafelvoetbal toernooi in café ‘t Trefpunt, opgeven vóór 23 december
a.s.
Silvesterparty in café ‘t Trefpunt

31 december:

Dankbetuiging:
De jaarlijkse collecte t.b.v. De Nederlandse Brandwondenstichting heeft dit jaar € 307,71 opgeleverd.
Namens alle collectanten, bedankt!
Magda Hamakers

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)
046 433 18 14
Milieupolitie
Dhr. Weller (043) 350 40 00
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht, tel. 043 369 06 90.
Verplegen en verzorgen, tel 043 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg, tel. 043-369 06 30. (24u/dag)
Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.
Aw Sjoal
(043) 364 39 49
E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen
website www.itteren.nl
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