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Beste mensen, 
 
In januari dit jaar ben ik benoemd bij de ou-
derenraad van Maastricht. Deze raad geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het 
gemeentebestuur over zaken die ouderen 
aangaan. Nu na bijna een jaar meedraaien 
gaat het een beetje dagen. Wat ik vooral 
moeilijk vond is dat men niet van individuen 
uitgaat, maar de grote lijn wil bewaken en 
bewandelen. Ik heb voor de subgroep 
“wonen voor senioren” gekozen, ook omdat 
ik hoop daar voor ons dorp wat wijzer van 
te worden. Verder ga ik meewerken aan de 
nieuwe opzet voor “Tafeltje dek je” en ben 
benieuwd hoe dat zich zal gaan ontwikke-
len, want met name op het vlak van de 
zorginfrastructuur staat veel te gebeuren, 
zeker in het licht van de aangekondigde be-
zuinigingen.Voor ons dorp blijft echter het 
aanbod van kracht dat er een extra middag 
georganiseerd kan worden voor senio-
ren.Traject zal dit samen met de Senioren-
vereniging, Damesvereniging en leden van 
de Dorpsraad uitwerken. U hoort daar zo 
spoedig mogelijk over. Op de dinsdagmid-
dag zijn trouwens enkele nieuwe leden bij-
gekomen, waar men erg blij mee is en de 
donderdagmiddag wordt weer een bridge-
middag. Na deze fantastische zomer kun-
nen we in ieder geval starten met plannen, 
hoe deze herfst en winter in te vullen met 
elkaar. 
 
Trudy Teunissen, Voorzitter dorpsraad. 

Leestafel 
  
Na de successen van voorafgaande jaren, 
worden ook dit jaar weer de Hartslag Lim-
burg wandelmaanden georganiseerd. In 
september en oktober kunt U meedoen aan 
diverse korte en lange wandelingen. Boek-
jes met data en uitgeschreven routes liggen 
gratis op de leestafel in de Aw Sjoal. 
Doen, alleen of met anderen !!! 
 
Bibliotheek 
  
Dit schooljaar is de bibliotheek dinsdags en 
donderdags bezet door de school zelf. 
Daarom zijn de uitleendagen verplaatst en 
wel naar de maandag en de vrijdag . 
Van 9 tot 12 uur bent U welkom. Nog een 
opfrissertje voor € 5,00 per jaar kunt U heel 
wat boeken komen lenen. 

Onveilige verkeerssituaties 
 
De Dorpsraad heeft een aantal onveilige 
verkeerssituaties aangekaart bij de ge-
meente. Het betreft dan de kruising Meers-
senhoven/Klipperweg, de verkeerspaaltjes 
in de Pasestraat waar regelmatig (bijna) 
ongelukken gebeuren. Ook de verkeerssi-
tuatie in de Keizerstraat baart ons zorgen. 
In de vergadering van 7 juli hebben we on-
ze zorgen kenbaar gemaakt aan de heer 
Jean Wingen van de gemeente. De heer 
Wingen heeft ons beloofd de situaties na-
der te bestuderen en zonodig met oplos-
singen te komen. We hopen jullie in de vol-
gende uitgave hierover meer te kunnen 
vertellen. 

Bridge 
  
In januari 2002 zijn we in de Aw Sjoal ge-
start met een bridgecursus. 
 
Men is nog steeds erg enthousiast en don-
derdag 2 oktober gaat men onder leiding 
van een leraar verder met het tweede 
deel van: leer bridge deel 2 van Berry 
Westra. 
 
Iets voor U? Bel : 3645993 
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"In de gebieden 
Borgharen en 
Itteren, die deel 
uitmaken van het 
Grensmaasproject 
tussen Maastricht 
en Roosteren, ligt 
een bijzonder 
landschap met 
verschillende 
aardkundige en 
cultuurhistorische 
waarden." 

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

Archeologisch onderzoek in Borgharen en Itteren 
 
Vanaf half augustus 2003 vindt archeologisch onderzoek plaats in het buitengebied van Borg-
haren en Itteren. Vooruitlopend op de uitvoering van het Grensmaasproject worden er proef-
sleuven gegraven om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen. Rond 
1 november moet het onderzoek klaar zijn. 
 
Waarom archeologisch onderzoek? 
In de gebieden Borgharen en Itteren, die deel uitmaken van het Grensmaasproject tussen 
Maastricht en Roosteren, ligt een bijzonder landschap met verschillende aardkundige en cul-
tuurhistorische waarden. Hieraan valt af te lezen hoe dit landschap is gevormd en hoe men-
sen dit landschap hebben gebruikt en ingericht. Het meest zichtbaar zijn oude geulen, de loop 
van oude wegen en dijken en monumentale gebouwen zoals kastelen (Borgharen, Haertel-
stein) en boerderijen (Wiegershof en hoeve Haertelstein). Maar er is nog veel meer …. Ver-
borgen in de ondergrond liggen archeologische resten: voorwerpen en sporen van de vroege-
re bewoners van dit gebied. Denk maar aan vuurstenen werktuigen, scherven van aardewerk 
of sporen van gebouwen. Soms worden er ook skeletten of crematieresten gevonden. Vroe-
ger werden de mensen namelijk dichtbij de plek waar ze -vaak hun leven lang- gewoond had-
den, ook begraven en eigenlijk gebeurt dat nu nog. 
 
Projectorganisatie De Maaswerken laat de archeologische resten in het gebied zorgvuldig on-
derzoeken. Net als onderzoek naar flora en fauna, bodemkwaliteit, explosieven e.d. hoort ook 
archeologisch onderzoek standaard bij de voorbereiding van De Maaswerken.  
Met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zijn afspraken gemaakt 
hoe en waar dat onderzoek moet plaatsvinden. De Maaswerken heeft archeologen in dienst 
die het onderzoek organiseren en tijdens de uitvoering controleren. 
 
Van oudsher al boeren 
Het gebied tussen de dorpskern van Borgharen en het gehucht Voulwames ten noorden van 
Itteren is voor archeologen geen onbekend gebied. Er zijn vroeger al op verschillende plaat-
sen vuurstenen werktuigen, aardewerkscherven en metalen voorwerpen gevonden. Uit de 
vondsten valt af te leiden dat ongeveer 7000 jaar geleden, in de nieuwe steentijd, al boeren in 
het gebied woonden. De eerste boeren waren Bandkeramiekers. Die naam is afgeleid van de 
karakteristieke bandvormige motieven waarmee ze hun aardewerk versierden. In Itteren-
Sterkenberg zijn bewoningssporen van deze vroege boeren gevonden. 
In de ijzertijd, tussen 800 en 0 voor Chr., neemt het aantal woonplaatsen (nederzettingen) in 
het gebied toe. In de Romeinse tijd liggen er twee grote herenboerderijen, villa’s genaamd. 
Eén villa ligt in het Daalderveld ten noorden van Borgharen, de andere ligt in Bijwinkel ten zui-
den van Itteren. Een Romeinse villa is een groot landbouwbedrijf dat bestaat uit een erf met 
het woonhuis van de eigenaar en verschillende bijgebouwen. Op zo’n landbouwbedrijf ver-
bouwde men graan voor de stedelijke bevolking en voor de soldaten die in de legerkampen 
langs de Rijn waren gelegerd.  
 
Vroegmiddeleeuwse graven 
De vindplaats ten noorden van Borgharen bleek verrassende vondsten op te leveren. Toen de 
archeologische dienst van de gemeente Maastricht in 1995 een noodonderzoek deed op het 
Daalderveld, troffen ze daar resten van een badgebouw uit de 2e en 3e eeuw na Chr. aan. Dit 
badgebouw hoort waarschijnlijk bij het hoofdgebouw van de Romeinse villa. Tussen en buiten 
de muurresten van het badgebouw vonden ze graven met skeletten uit de periode rond 600 
na Chr. In opdracht van De Maaswerken hebben de Maastrichtse archeologen in 1999 het on-
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"Het 
proefsleuven-
onderzoek heeft 
tot doel meer 
informatie te 
verzamelen over 
de aard, de 
ouderdom, de 
grootte en 
gaafheid van de 
archeologische 
vindplaatsen in 
de 
deelgebieden." 

derzoek voortgezet om de archeologische waarde van de vindplaats te kunnen vaststellen. Ze 
hebben toen nog meer graven blootgelegd. In totaal zijn er negen begravingen op een rij aan-
getroffen. De graven maken deel uit van een vroegmiddeleeuws (Merovingisch) rijengrafveld. 
Er waren zowel mannen als vrouwen begraven en sommigen graven waren rijkelijk voorzien 
van grafgiften zoals wapens (mannen), bronzen en glazen vaatwerk en sieraden (vrouwen). 
De skeletten en de vondsten worden bewaard in het archeologisch depot van de gemeente 
Maastricht. Omdat het terrein een zeer hoge archeologische waarde heeft en niet wordt be-
dreigd door de Grensmaasplannen, overweegt de ROB om er een beschermd archeologisch 
monument van te maken. In de toekomst zal zich hier een natuurgebied ontwikkelen. 
 
Nog meer vindplaatsen ontdekt 
In 1998 heeft De Maaswerken als onderdeel van de voorbereiding van het Grensmaasproject 
opdracht gegeven voor een grootschalige archeologische inventarisatie van de deelgebieden 
Borgharen en Itteren. Dit onderzoek heeft nog meer archeologische vindplaatsen opgeleverd. 
Archeologen van RAAP archeologisch adviesbureau hebben akkers afgelopen op zoek naar 
scherven, vuursteen en houtskool. Daarnaast hebben ze op verschillende plaatsen grondborin-
gen gedaan. Tijdens het veldonderzoek hebben ze ten noorden van Borgharen vier en ten 
noorden van Itteren vijf nieuwe archeologische vindplaatsen ontdekt. Dit zijn plaatsen waar ar-
cheologisch materiaal aan de oppervlakte lag of in de ondergrond aanwezig was.  
De ouderdom van de vindplaatsen varieert vanaf de nieuwe steentijd (ongeveer 7000-4000 
jaar geleden) tot en met de Middeleeuwen en daarna. De vindplaatsen liggen op de hogere de-
len van het landschap, een oud Maasterras (terras van Geistingen) dat wordt doorsneden door 
een paar geulen (oude Maaslopen). In een daarvan stroomt nu nog de Oude Kanjelbeek.  
 
Graven van proefsleuven  
Door de vindplaatsen in de deelgebieden Borgharen en Itteren graven de archeologen onge-
veer twintig proefsleuven. Het zijn smalle sleuven van 6 tot 8 meter breed en enkele tientallen, 
soms wel honderden meters lang. De sleuven worden met een graafmachine gegraven. Het 
fijnere werk gebeurt met schop en troffel. De archeologen documenteren alles wat ze tegenko-
men: grondsporen, eventuele muurresten en natuurlijk de vondsten. Ze verwachten onder an-
dere voorwerpen van vuursteen en metaal, aardewerkscherven en botten te vinden. De vond-
sten worden geborgen en in dozen bewaard om later bestudeerd te worden. 
Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel meer informatie te verzamelen over de aard, de ou-
derdom, de grootte en gaafheid van de archeologische vindplaatsen in de deelgebieden. Daar-
naast willen de archeologen ook inzicht krijgen in hoe het landschap er in het verleden uitzag 
(welke planten en bomen groeiden er en welke dieren leefden er?). De ROB stelt uiteindelijk 
de archeologische waarde van de individuele vindplaatsen en van het gebied als geheel vast. 
Daarna wordt er een strategie voor verder onderzoek (wel of niet opgraven) ontwikkeld.  
 
Wat gebeurt er na het onderzoek? 
Wanneer het onderzoek is afgelopen en de sleuven weer zijn dichtgegooid start de uitwerking 
van alle verzamelde gegevens. De archeologen bestuderen alle verslagen, tekeningen, foto’s 
en vondsten en analyseren de gegevens. Ze schrijven een dik rapport over het onderzoek, dat 
De Maaswerken zal publiceren. De vondsten gaan uiteindelijk naar het provinciaal depot voor 
bodemvondsten in Maastricht. Zo mogelijk zal na de afronding van het onderzoek een kleine 
tentoonstelling worden georganiseerd, zodat ook het publiek kennis kan nemen van de resulta-
ten. Er zullen ook voor de bewoners van Itteren informatieavonden en rondleidingen worden 
georganiseerd. Op de internetsite van de Maaswerken kun je op kaartjes de locaties vinden 
waar vondsten zijn gedaan en waar men proefsleuven heeft gegraven. 
 
Meer informatie? 
 
Adres:   Projectteam archeologie De Maaswerken, Postbus 1593, 6201 BN 
    Maastricht 
E-mail:   info@demaaswerken.nl 
Internetsite:   www.demaaswerken.nl 
Loket De Maaswerken: tel. (0800) 62 27 93 75 of (0800) Maaswerk (gratis) 
 

mailto:info@demaaswerken.nl
http://www.demaaswerken.nl
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"In overleg met 
het Buurtbeheer-
bedrijf Nazareth 
zijn dit najaar 
twee 
takkenroutes 
gepland en wel 
op 10 en 24 
november a.s." 

Groenvoorzieningen in het dorp 
 
Tijdens de vergadering van de Dorpsraad van 25 augustus is de heer Ludo Leesmans, ont-
werper stedelijke inrichting groen van de gemeente Maastricht, de plannen van de gemeente 
komen toelichten m.b.t. de groenvoorziening in Itteren. Het is de bedoeling dat de werkzaam-
heden nog dit najaar worden aanbesteed waarna de groenvoorzieningen in het voorjaar gron-
dig aangepakt kunnen worden. Er zijn plannen voor de entrees, zowel aan de oostkant (Op de 
Bos) als de zuidkant (Pasestraat), 't Brook (milieuperron en zuidzijde achter de hut), 't Vrijthof, 
Op de Meer, speeltuintje de Koobosch, parkeerplaats bij de basisschool, St. Martinushoes 
(Kerkveldweg) en de begroeiing van het bergbezinkbassin (Meebruggenweg). 
De plannen zijn ook besproken in de vergadering van het wijkteam. De gemeente heeft er dit 
keer echt werk van gemaakt. Er is geen sprake van hapsnap werk maar van een integrale 
aanpak. De Dorpsraad is uitermate tevreden over de plannen. Itteren  komt er nog mooier en 
beter uit te zien dan nu al het geval is.  
 
Takkenroute najaar 2003  
 
In overleg met het Buurtbeheerbedrijf Nazareth zijn dit najaar twee takkenroutes gepland en 
wel op  
10 en 24 november a.s. 
 
Snoeihout e.d. worden vanaf 09.00 uur opgehaald. 
 
De takken en takkenbossen (gebundeld) mogen niet langer zijn dan 1,5 meter. 
  
Poetshulp gevraagd 

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige poetshulp voor 4 tot 5 uur per week 
bij ons thuis (in Itteren).  
 
Inlichtingen:  
Yvonne Lenoir 
Brigidastraat 77 
3250055 

Vooraankondiging 
 
19 november houdt de Dorpsraad weer haar jaarvergadering. Ook dit jaar zullen we weer zor-
gen voor een aansprekend programma. Reserveer deze datum daarom alvast in uw agenda. 
Begin november zal het definitieve programma huis aan huis verspreid worden. 

Mededelingen uit het wijkteam. 
  
*Archeologisch bodem onderzoek: 
In Itteren en Borgharen is men gestart met archeologisch bodem onderzoek. Er zal een dag 
georganiseerd worden waarin bewoners geïnformeerd worden.Tevens kan men dan deelne-
men aan een rondleiding. 
  
*Fietspad Ankersmit: 
De Gemeente Maastricht is erkentelijk voor de steun die ze hebben gekregen van de Dorps-
raad middels het schrijven van een (pittige) brief. Achter Ankersmit worden de populieren niet 
herplant. Er zijn plannen om hier een stukje duurzaam bos van te maken. 
  
*Kapelletje: 
Er zal aandacht besteed worden aan de betreurenswaardige graffiti op het kapelletje. 
Het blijft belangrijk voor alle inwoners om voor dit soort zaken het klantenmeldpunt van de Ge-
meente  te bellen. 
  
*Meersenhoven-Klipperweg: 
Gevaarlijke situatie m.n. voor fietsers en bromfietsers (moeten tweezijdig fietspad kruisen). 
Bebording wordt aangepast. 
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*Schuilhut: 
De Gemeente heeft voor verf gezorgd en de jeugd heeft de schuilhut zelf geverfd. Met trots kunnen we constateren 
dat ze dit fantastisch hebben gedaan. Het dak van de schuilhut is voorzien van dakleer waardoor de jeugd nu daad-
werkelijk droog kan schuilen in de hut. 
 
*Bergbezinkbassin: 
Op dinsdag 9 september 2003 is de uitvoering van werkzaamheden aan de riolering in Op de Meer gestart. 
Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken en omvatten: 
- het verrichten van grondwerk 
- het aanbrengen van nieuwe riolering met putten 
- het aanbrengen van rioolpompen. 
 
*In de volgende vergadering van het wijkteam zal het functioneren van het wijkteam Itteren en Borgharen besproken 
worden. 

Schapen op de kaden. 
 
De Dorpsraad heeft veel klachten gekregen over de wijze waarop de schapen op de kaden werden verzorgd. On-
danks de extreme temperaturen deze zomer hadden de schapen vaak niets te drinken, terwijl de plaatsen waar ze 
beschutting kunnen zoeken tegen de zon ook al minimaal zijn. Ook het feit dat dode schapen niet direct werden 
weggehaald zette kwaad bloed. De Dorpsraad heeft contact opgenomen met de beheerder van de schapen wat 
echter niet direct tot resultaat heeft geleid. Vervolgens hebben we contact opgenomen met Roer en Overmaas die 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de kaden. Ook Roer en Overmaas heeft contact 
opgenomen met de beheerder van de schapen en hem er op gewezen dat de dieren beter verzorgd moeten wor-
den. Zij zouden ook een oogje in het zeil houden. 
Constateert u desondanks toch nog onregelmatigheden neem dan direct contact op met de beheerder. Zijn tele-
foonnummer is 046 – 433 18 14. Levert dat geen resultaat op meldt dit dan aan ons zodat wij verdere acties kun-
nen ondernemen. 
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Fietspad Ankersmit 
 
Omdat Rijkswaterstaat bleef weigeren om een vergunning af te geven voor de aanleg van het fietspad heeft de 
Dorpsraad een boze brief geschreven aan de hoogste baas, de Hoofd-Ingenieur Directeur, de heer Teders. Om een 
beetje druk op de ketel te zetten is een afschrift gestuurd naar de Provincie, de gemeente en de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Ook de regionale kranten hebben een afschrift gekregen. Dagblad de Limbur-
ger heeft hier direct een artikel aan gewijd. Van de kant van Rijkswaterstaat echter geen enkele reactie, zelfs geen 
ontvangstbevestiging. Degenen die een afschrift hebben gekregen hebben daarentegen wel gereageerd. Van het 
ministerie in Den Haag kregen we begin augustus de mededeling dat men de regionale directie zou berichten dat er 
hunnerzijds geen bezwaren bestaan tegen het afgeven van de betreffende vergunning. Dat houdt in dat de vergun-
ning zonder meer afgeven kan worden. RWS heeft te kennen gegeven dat eind september 2003 de vergunning zal 
worden verleend. Als de vergunning wordt afgegeven heeft Rijkswaterstaat de aanleg een jaar weten tegen te hou-
den. Het is triest te moeten constateren dat plannen die door iedereen worden ondersteund en toegejuicht, door en-
kele ambtenaren, op basis van formele regeltjes, zo maar tegengehouden kunnen worden. Soms lijkt het wel de om-
gekeerde wereld want plannen die door de bevolking niet worden geaccepteerd, zoals de plannen met de Grens-
maas, worden er gewoon doorgedrukt.  
Rijkswaterstaat maakt met deze actie geen vrienden, dat mag duidelijk zijn. De wijze waarop Rijkswaterstaat deze 
zaak behandelt getuigt niet van een klantvriendelijke afhandeling zoals je die van een overheidsorgaan mag ver-
wachten. Het feit dat men dit jaar ook nog eens heeft nagelaten om de bermen te snoeien geeft aan dat men geen 
enkel begrip heeft voor de situatie. 

    B.C. Les Autres. 
 
Het biljartseizoen 2002/2003 is afgesloten. 
In maar liefst drie spelsoorten, t.w. libre, bandstoten en driebanden werd er fel “gevochten“ om een van de drie 
prachtige wisselbekers of andere mooie prijzen te winnen. Alle toernooien werden pas op de laatste speeldag be-
slist, spanning volop dus. 
Na afloop van bijna 40 weken biljarten werden in een feestelijke vergadering de prijzen uitgereikt. 
Bij het libre ging de eerste prijs en de wisselbeker (coupe Juan Dolmans) naar Hans Jacobi tweede werd Alex Speet-
gens en derde Harry Wolfs. 
Het tweede toernooi het bandstoten waar werd gespeeld voor de coupe Jo Lambrichs, werd gewonnen door Ton 
Putman, tweede werd Hans Scheepers en derde Hans Jacobi. 
Het derde en moeilijkste spelsoort (driebanden) waar werd “gestreden“ voor de coupe Henk en Daniëlle Machiels 
werd een prooi voor Huub Scheepers, tweede werd Marcel Smeets en derde Sander Royen. 
Alle schenkers van de wisselbekers en andere prijzen t.w. Jo Lambrichs, Juan Dolmans, Daniëlle Machiels en Harry 
en Bertie Wolfs (H&B) waren aanwezig om hun bekers aan de gelukkige winnaars te overhandigen. 
Terugkijkend kunnen we stellen dat het een zeer geslaagd biljartjaar was. 
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom (speeldag maandag) en kunnen zich opgeven bij onderget. of in het lokaal (Café ‘ t 
Trefpunt). 
 
Iedereen speelt op zijn eigen niveau en heeft gelijke kansen. 
 
We danken alle sponsoren en sympathisanten en natuurlijk de redactie van “berichten“ en hopen in de toekomst nog 
op mooie biljartsport. 
 
                                                                Voorzitter: Hans Jacobi. 

Opsporing verzocht! 
 
Beste lezer/lezeres, geen idee of we via deze weg iemand kunnen vinden uit Itteren, maar wil het toch proberen! Wij 
zijn op zoek naar Ben (achternaam onbekend) werkzaam bij Ned Train / NS en reed  vrijdag 29 augustus, met de 
trein van 14.29 van Maastricht naar Haarlem.  
 
Zijn collega en hij hebben bij ons gezellig wat gekletst in onze coupe tijdens hun werkzaamheden. Wij hebben te-
vens wat leuke foto's gemaakt en vinden het leuk om die door te geven /sturen. Indien jullie weten om wie het gaat of 
hoe anders te zoeken, reaktie graag naar het volgende e-mail adres; theajans@quicknet.nl .  
 
Alvast bedankt voor de medewerking, met vriendelijke groeten, 
 
de moeders en dochters uit Haarlem 
 

mailto:theajans@quicknet.nl
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Ook dit jaar organiseren De Flippers weer een blaaskapellenfestival en 
wel  
op zondag 9 november a.s.  
 
Het festival vindt plaats in het St. Martinushoes 
en begint om 14.00 uur. 
 
Achtereenvolgens zullen voor u optreden: 
 

1. De Flippers uit ons eigen Itteren. 
2. De Berggalm Muzikanten uit Klimmen. 
3. De Gerendalkapel uit Scheulder. 
4. De Hierthaler Buben uit Heer. 
5. Blaaskapel Station Maastricht. 
6. Steinetzki uit Stein. 
 
Voor de liefhebber van gezellige blaasmuziek in een ongedwongen 
sfeer een echte aanrader. 
 
Hopelijk tot 9 november. 
                                Het Bestuur. 
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Na een welverdiende vakantie is het (verenigings)leven weer volop bezig en 
zijn onze evenementen als vanouds gezellig en beslist de moeite waard om te 
komen. 
      
Zondag 26 oktober a.s. 
 
Limburgse Kampioenschappen Majorette te Brunssum. Onze  
Majoretten zullen alles in de strijd gooien om een zo hoog mogelijke waardering van de jury de 
krijgen. 
 
Zondag 16 november a.s. 
 
Open-deur-dag Fanfare St. Martinus. Dit is een uitstekende gelegenheid 
voor jong en oud om kennis te komen maken met onze Fanfare.  
De voorbereidingen van dit  jaarlijks terugkerend evenement zijn in volle 
gang en zullen u wederom doen verrassen. Er zullen door de Fanfare enkele 
muziekstukken worden gespeeld en zullen wij uitleg geven over enkele in-
strumenten en muziekstukken.  
 
 
Een Fanfare heeft behalve blaasinstrumenten uiteraard ook andere instrumen-
ten nodig. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan slaginstrumenten. Hiervoor 
is er binnen onze Drumband een prima mogelijk voor.  
Voor de jonge dames die geen instrument willen bespelen is er de mogelijkheid 
om bij de Majoretten te gaan. Heb je gevoel voor muziek en dans je graag, dan kom beslist kijken 
hoe onze Majoretten een voortreffelijke prestatie neerzetten.   
Behalve dat het leuk is om een instrument te bespelen kunnen wij met enige trots zeggen dat de 
sfeer binnen de Fanfare uitermate goed is. Zowel voor jong als oud is er binnen de Fanfare het een 
en ander te doen en zal het u verwonderen hoe alle leeftijdsgroepen met veel waardering en respect 
met elkaar omgaan. 
Kortom: kom kijken en laat je verrassen door de diversiteit die onze Fanfare te bieden heeft.  
 
Dinsdag 11 november a.s. 
 
St. Martinusfeest in de kerk en rondgang. De verdere programmering hiervoor volgt via het Paro-
chieblaadje. 
  
U vriendelijk uitnodigend, 
Directie, Bestuur en leden van Fanfare St. Martinus Itteren. 



Berichten Pagina 11 

  
   Itteren, september 2003. 
 

Geachte ouders, 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar, dat startte op maandag 1 september, vroegen wij uw aandacht voor onze ac-
tie m.b.t. het veilig brengen/afhalen van de kinderen:  
      

OVERZICHT VOOR ONZE KIDS TIJDENS DE AFHAALSPITS ! 
 

VOOR UW RUIMHARTIGE MEDEWERKING HIERAAN WILLEN WIJ U HARTELIJK BEDANKEN! 
 
 
Tot op heden heeft deze actie geleid tot een school in- en uitloop, die vooral dankzij het gedrag van allen heel wat 
overzichtelijker en veiliger is geworden! Daarbij geldt ook dat er op de speelplaats diverse gezellige praatgroepjes 
van ouders (en kinderen) zijn ontstaan.  
 
Beide juichen wij toe. 
Vooral nu ook de regionale tv onze doelstelling zo belangrijk vond, dat men er op de eerste de beste dag van dit 
schooljaar er ruime aandacht aan gaf. Wellicht dat ons goede Itterse voorbeeld heel Maastricht en omgeving zal in-
spireren!  
 
Natuurlijk stoppen we nu niet met deze actie. 
De bedoeling is immers om dagelijks te letten op een blijvende veilige in- en uitloop van school voor alle leerlingen.  
 
Wat waren (en blijven!) de actiepunten: 
 
1. We blijven alle ouders, opa’s, oma’s, oppasmoeders enz. vragen om hun kind te komen brengen naar  
    en af te komen halen op de speelplaats. Bij slecht weer mag u gerust komen wachten in de aula van de  
    school. 
2. De leerkrachten zullen de buiten de speelplaats wachtende ouders uitnodigen naar de speelplaats te  
    komen. Hierbij kunnen ze worden geassisteerd door leden van de ouderraad en verkeerswerkgroep. 
3. We vragen alle ouders om niet met auto of fiets op het trottoir te parkeren, zodat de kinderen vrijelijk  
    van een ruime stoep gebruik kunnen maken. 
4. We vragen alle ouders niet te parkeren bij de gele strepen, om het uitzicht voor de overstekende  
    kinderen vrij te houden. Dat geldt ook voor het “eventjes vlug” laten uit- of instappen. 
5. Schoolbezoekers per auto, waarbij ook de leerkrachten, maken tot een kwartier voor- en na schooltijd  
    geen gebruik meer van het schoolpad.  
6. Wij willen verder iedereen vragen elkaar blijvend aan te spreken op de veilige breng- en afhaalplek op  
    de speelplaats (of bij slecht weer: in de hal van de school). U bent er van harte welkom! 
 
NOG ENKELE ANDERE OPBRENGSTEN VAN DEZE ACTIEWEEK: 
 
* Tijdens de actieweek ontvingen wij van diverse ouders enkele tips. Dat heeft o.a. geleid tot het  
   plaatsen van een extra spandoek en een extra bord Op Geneinde. 
* Enkele ouders vertelden dat zij hun ideeën m.b.t. veilig verkeer in Itteren binnenkort in de ideeënbus   
   zullen deponeren. Deze bus hangt in de aula van de school, rechts naast het kopieerapparaat. Wij  
   willen graag alle ouders uitnodigen hun suggesties op deze wijze bespreekbaar te maken (dat kan  
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   overigens ook voor andere onderwerpen dan verkeer). 
 
* Nog vóór de herfstvakantie zal er onder alle ouders een enquête gehouden worden met als onderwerp:  
   een veilige school-thuisroute voor de kinderen. 
 
* Enkele tips van ouders worden reeds nu al meegenomen naar het regionale overleg, waarbij ook de  
   gemeente Maastricht is vertegenwoordigd. 
 
Tijdens de Jaarvergadering van de ouderraad op 9 oktober 2003 zal de verkeerswerkgroep een presentatie verzor-
gen, waarbij deze actie en nieuwe regel zal worden aangehaald. 
 
WERK A.U.B. BLIJVEND MEE AAN DE VEILIGHEID VAN UW  EN ONZE KINDEREN! 

Beste dames van Itteren, 
 
Nu het winterseizoen weer voor de deur staat en dus ook de lange avonden weer aanbreken, willen wij u er op attent 
maken dat er in Itteren een damesvereniging is. Een gezellige groep dames van alle leeftijden, die altijd bereid is om 
uit te breiden. De Damesvereniging biedt een gevarieerd programma met voor elk wat wils, zoals bijvoorbeeld, dans-
avonden, kookavonden, tussen kunst en kitsch, een jaarlijks uitstapje enz. 
 
Bent u geïnteresseerd kom dan eens vrijblijvend kijken of neem contact op met een van de bestuursleden. 
 
Langs deze weg willen wij ook mededelen dat er ook dit jaar weer een rommelmarkt gehouden zal worden en wel op 
zondag 29 november in de Aw Sjaol. Zaterdag 28 november maken wij een ronde door het dorp om nog bruikbare 
spullen op te halen. Bruikbare spullen dus niet weggooien maar voor ons bewaren zodat we met het verdiende geld 
onze kas kunnen spekken. 
Alsnog willen we iedereen bedanken voor de hulp van het afgelopen jaar en we hopen dit jaar weer een beroep op u 
te kunnen doen. Alvast bedankt. 
 
Voorzitter       Penningmeester 
Irma Chavagne      Liza Brouns 
Op de Meer 56      Op de Bos 45 
6223 GW MAASTRICHT     6223 ET MAASTRICHT 
364 51 52       364 57 84 

HONDENBELEID MAASTRICHT:  REGELGEVING VOORKOMT OVERLAST! 
 
Honden zijn in principe lieve en sociale  dieren, die niet alleen zorgen voor gezelligheid in huis en tijdens de wande-
ling, maar ook vaak een belangrijke functie vervullen. Denkt u maar eens aan de begeleiding van blinden, de inzet 
van reddingshonden bij natuurrampen, het gezelschap houden van ouderen. De hond is belangrijk voor de sociale 
contacten van veel mensen en tenslotte is de hond voor kinderen een betrouwbare speelkameraad. 
 
Honden kunnen soms ook overlast veroorzaken 
 
Wie kent dat niet? Hierbij wordt met name gedacht aan geluidsoverlast, overlast veroorzaakt door agressieve hon-
den,  en de overlast veroorzaakt door hondenpoep en overlast veroorzaakt door de verzorging van uw hond. Helaas 
komt vooral de overlast als gevolg van hondenpoep en de verzorging van een hond nog te vaak voor in ons dorp het 
laat. ste nog te vaak voor. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Iedereen die een hond wil hebben mag dat. Daartegen-
over staat echter dat niemand, op welke manier dan ook, overlast van die hond moet hebben. Een goed opgevoede 
hond kan worden aangeleerd de behoefte op een vaste plaats te doen. Kies daarvoor een plek die geen overlast be-
zorgt of een plaats waar het gemakkelijk opgeruimd kan worden, b. Bijvoorbeeld in de buurt van een hondenpoep-
bak (voorzien van plastic zakje; of neem zelf een schepje mee). Het zakje mag beslist niet in een van de papierbak-
ken. De politiemensen van de regio Zuid en de milieupolitie zien erop toe dat de ruimplicht wordt nageleefd. Een 
overtreding kan u dus veel geld kosten. De ruimplicht geldt niet voor blinden-geleidehonden, rolstoelbegeleidende 
honden en voor opgeleide honden ten behoeve van gehandicapten (zogenaamde SOHO-honden).  
 
Ook bij de verzorging van uw hond (bv. het kammen van de haren)  is het belangrijk om dit niet op plekken te doen 
waardoor iemand anders daar overlast van kan ondervinden. Te vaak constateren we nog dat de zitbanken, met na-
me op de kades, gebruikt worden als verzorgingsplek voor de hond. Het mag niet zo zijn dat de functie van de ban-
ken hierdoor wijzigt, want daarvoor zijn ze niet geplaatst. 
 
Honden moeten in principe altijd aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom. Uitzonderingen hierop zijn de losloopge-
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bieden. Dit zijn gebieden die zijn aangegeven door paaltjes met daarop de aanduiding ”Hondenlosloopgebied”. Op 
deze soms met een hekwerk omgeven gebieden mag uw hond naar hartelust rennen en spelen. Maastricht heeft 
tientallen losloopgebieden verspreid over de hele stad. Bij de gemeente zijn plattegrondjes verkrijgbaar, waarop de 
hondenlosloopgebieden per stadsdeel zijn aangegeven. 
 
Voor alle duidelijkheid: losloopgebieden zijn niet bedoeld als hondentoiletten. Als u met uw hond naar een losloopge-
bied gaat, zorg dan dat hij eerst zijn behoefte doet. Ruim de poep op en ga dan pas naar het losloopgebied. Natuur-
lijk kan het gebeuren dat de hond zijn behoefte in het losloopgebied doet. Wees dan zo sportief en ruim ook hier al-
les even op. Bij de meeste  losloopgebieden zijn bakken geplaatst. Is dit niet het geval dan staat in de buurt van dit 
gebied beslist een hondenpoepbak. 
Loopt de hond in de bebouwde kom buiten een losloopgebied los dan bestaat de kans dat u geverbaliseerd wordt.  
Een hond mag in principe overal komen, mits hij aangelijnd is. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Zo is het niet 
toegestaan dat honden zich bevinden op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden of andermans privé-terrein. 
Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders plaatsen aanwijzen die niet toegankelijk zijn voor honden. Een en 
ander is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  
Buiten de bebouwde kom hoeft de hond niet altijd te zijn aangelijnd. Let wel! U dient zich dan wel te houden aan de 
voorschriften die daar gelden. Denk bijvoorbeeld aan de Jachtwet. 
 
Opruimplicht om overlast te voorkomen 
 
De natuur laat zich niet dwingen. Concreet: de hond doet zijn behoefte op een plaats waar dat niet mag. U als bege-
leider bent verplicht (binnen de bebouwde kom) de hondenpoep op te ruimen. In de dierenspeciaalzaken zijn hier-
voor allerhande spullen verkrijgbaar. Voorbeelden hiervan zijn het poepschepje, de poepgrijper en het poepzakje. U 
kunt natuurlijk ook een papieren zakdoekje of een stukje krant gebruiken.  
In tegenstelling tot andere gemeenten heeft de gemeente Maastricht geen verplichte opruimmiddelen voorgeschre-
ven. De enige voorwaarde die gesteld wordt, is dat het ruimmiddel milieuvriendelijk moet zijn. In principe bent u dus 
vrij een ruimmiddel te kiezen dat u zelf het beste vindt. Een klein schepje (bijvoorbeeld een oude lepel) in combinatie 
met een zakje of een stuk krant voldoet in de praktijk uitstekend. 
 
De hondenpoepbak 
 
Het is natuurlijk niet prettig om met een zakje hondenpoep in de hand de hond uit te laten. Daarom heeft de ge-
meente op diverse plaatsen in de stad zogenaamde hondenpoepbakken geplaatst. Hierin kunt u het zakje depone-
ren. Het zakje mag beslist niet in een van de papierbakken. De politiemensen van de regio Zuid en de milieupolitie 
zien erop toe dat de ruimplicht wordt nageleefd. Een overtreding kan u dus veel geld kosten. De ruimplicht geldt niet 
voor blinden-geleidehonden, rolstoelbegeleidende honden en voor opgeleide honden ten behoeve van gehandicap-
ten (zogenaamde SOHO-honden).  
 
Waar mag een hond niet komen?  
 
Een hond mag in principe overal komen, mits hij aangelijnd is. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Zo is het niet 
toegestaan dat honden zich bevinden op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden of andermans privé-terrein. 
Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders plaatsen aanwijzen die niet toegankelijk zijn voor honden. Een en 
ander is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  
 
Informatie  
 
Wilt u meer informatie over het hondenbeleid: 
-, neem dan contact op met het  Gemeenteloket: Randwijcksingel 22 voor afhalen folder of Klantenmeldpunt van de 
gemeente Maastricht.  
Het tel:efoonnummer is 043 350 40 00, of 
- gemeentelijke website: www.maastricht.nl. . Er is ook een folder over het hondenbeleid verkrijgbaar  bij het Ge-
meenteLoket aan de Randwycksingel 22 of bij het gemeente-infocentrum aan de Vissersmaas. 

Dankbetuiging 
 
De jaarlijkse collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds heeft dit jaar € 690,00 opgebracht. 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
 
Namens de collectanten, 
 
Margo Scheffers-Engelbert 

http://www.maastricht.nl
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Jaarverslag 
 
Johan Smit, onze secretaris, heeft dit jaar weer heel veel energie gestoken in het maken van een jaarverslag. In het 
jaarverslag legt de Dorpsraad verantwoording af van alle activiteiten die in een jaar zijn ondernomen. De onderwer-
pen waarmee we ons hebben beziggehouden zijn talrijk, zoals het hoogwater, Roer en Overmaas, de Grensmaas, 
de gebiedscommissies, de vereniging BOM, het kleine kernenbeleid, het wijkteam, de website, de boomplantdag, de 
schaatsbaan, het fietspad, de stadsbus, de buurtsuper, de ouderenzorg, de seniorenbieb, de geluidsoverlast van An-
kersmit, de steenmarters, de speelvoorzieningen en nog veel meer. We staan zelf ieder jaar weer versteld van het 
aantal onderwerpen waar wij ons mee bezig houden. Uiteraard zijn jullie van alle activiteiten op de hoogte gehouden 
door middel van de Dorpsberichten. Wie echter nog een alles op z’n gemak wil nalezen en interesse heeft in het 
jaarverslag kan contact opnemen met Johan. In de Aw Sjoal ligt op de leestafel in de hal het jaarverslag ook ter inza-
ge.Het jaarverslag is ook digitaal beschikbaar. Digitaal opvragen heeft onze voorkeur omdat hiermee de kosten voor 
het drukken bespaard kunnen worden. U kunt het jaarverslag digitaal opvragen via info@itteren.nl 

Laatste Dorpsberichten?? 
 
In mei j.l. voegden wij bij de Dorpsberichten een acceptgiro met het verzoek aan iedereen er gebruik van te maken 
en ons een financiële steun te geven om datgene wat we doen en willen doen ook in de toekomst mogelijk te maken. 
 
126 bijdragen kwamen binnen, waarvoor onze dank. Dat is echter niet veel want dit betekent dat slechts een op de 
drie gezinnen tot nu toe een bijdrage leverde aan het werk van de Dorpsraad. Daar staat tegenover dat de gemiddel-
de bijdrage een stuk hoger ligt dan voorgaande jaren. 
 
Onderstaand een overzicht van de bijdragen over de jaren 2000/2003. 
 

 
 
De kosten voor het functioneren van de Dorpsraad konden in 2002 niet meer gedekt worden door de inkomsten van 
gemeente en sponsoren (Fa. Bours, Ankersmit en Rabobank). Er werd een tekort berekend van € 2.029,00.  
 
Een belangrijk aandeel in de stijging van de kosten is een gevolg van de uitgebreide informatievoorziening via de 
Dorpsberichten. Ook deze keer weer heel veel en uitgebreide informatie. Iedere uitgave kost echter ca € 300,00. 
Normaal gesproken komt er iedere twee maanden een nieuwe uitgave van de Dorpsberichten dat wil zeggen 6 
exemplaren per jaar. Dit jaar zullen er in verband met de hoge kosten slechts 4 edities uitkomen. Daarnaast hebben 
we besloten een aantal artikelen die ons worden aangeboden maar die niet direct informatie bevatten over het dorp 
niet meer te plaatsen. 
 
In deze tijd, met alle perikelen rondom de Grensmaas e.d., wil de Dorpsraad u zo goed, zo snel en zo volledig moge-
lijk informeren. Het is daarom doodzonde als de Dorpsberichten zouden moeten verdwijnen. U zult echter niet ver-
stoken blijven van informatie omdat we dan zullen overstappen op informatievoorziening via onze website. Aange-
zien niet iedereen de beschikking heeft over internet kunnen we dus niet iedereen informeren. Voor ons is dat dus 
geen reële optie. Mensen die prijs stellen op actuele informatie kunnen zich overigens aanmelden voor de Itterse 
nieuwsbrief via  www.itteren.nl Een andere optie zou zijn om informatie die ons wordt aangeleverd door verenigingen 
(fanfare, school, Damesvereniging e.d.) alleen nog te plaatsen tegen betaling. Wij zijn daar geen voorstander van 
omdat we weten dat deze verenigingen het geld ook hard nodig hebben. 
 
We kunnen ons indenken dat gelet op het mooie weer de bijdrage aan de Dorpsraad in het vergeethoekje terecht is 
gekomen. Heeft u nog niet betaald dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op rekeningnummer 97.92.52.547 ten na-
me van de Dorpsraad Itteren, onder vermelding van bijdrage 2003. 
 
Iedere bijdrage is welkom. Hoeveel u geeft is minder belangrijk. Het aantal bijdragen is voor ons evenzeer van be-
lang omdat we weten dat daardoor ons werk gesteund en gewaardeerd wordt en dat geeft weer een stimulans om 
ondanks alle tegenwerking (fietspad bijvoorbeeld) toch door te gaan. 
 
Wilt u nog eens nakijken wat we dit jaar allemaal hebben gedaan, lees dan het jaarverslag. 

jaar bijdrage aantal bijdragen aantal huizen 

2000 € 1636,00 160 (gem. € 10,25) 420 

2001 € 1291,00 155 (gem. €   8,35) 420 

2002 € 1521,00 160  (gem. €   9,50) 420 

2003 (t/m augustus) € 1499,00 126  (gem. € 11,90) 420 

mailto:info@itteren.nl
http://www.itteren.nl
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Stand van zaken Grensmaas 
 
Aanvulling milieu effect rapport: 
Begin april heeft de Provincie het milieu effect rapport (MER) voor het Grensmaas project gepresenteerd, samen met 
het Provinciaal Ontwerpplan Limburg (POL). 
Het MER rapport is ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r.. Deze commissie heeft verzocht 
het rapport op drie punten aan te vullen: 
Betere onderbouwing van de keuze voor het door de Provincie voorgestelde plan, in plaats van één van de alterna-
tieve plannen. 
Betere onderbouwing van de bewering dat geen extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van giftige stoffen 
vanuit de dekgrondberging tegen te gaan. 
Een beschrijving van de effecten op beschermde natuur aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas. 
De aanvulling van het rapport is inmiddels gereed. De belangrijkste conclusie is dat de Provincie geen reden ziet de 
bestaande plannen te wijzigen. 
In de aanvulling wordt voor het eerst gedetailleerde inzage verschaft in de kosten en baten van het project. Zo blijkt 
dat de meest sobere variant, waarin veel minder grind wordt gewonnen, ca. 65 miljoen Euro kost. Dit komt neer op 4 
miljoen per jaar gedurende de loop van het project. De Dorpsraad is voorstander van deze variant, omdat deze veel 
minder overlast met zich meebrengt en het landschap rond Haertelstein niet wordt aangetast. Daarom zullen wij blij-
ven aansturen op wijziging van de plannen: Wel grindwinning voor veiligheid, niet voor geld! 
In het bestaande plan brengt het project op de locatie Itteren netto 10 miljoen Euro op. Dit geld wordt gebruikt om de 
niet rendabele delen van het project te bekostigen. 
 
Handtekeningen actie: 
Om de Provincie tot andere gedachten te brengen heeft de Dorpsraad samen met het Bewoners Overleg Maasvallei 
(BOM) een handtekeningen actie georganiseerd. In totaal reageerden bijna 400 mensen op de oproep van de 
Dorpsraad, onze dank hiervoor! 
De handtekeningen worden binnenkort aangeboden aan de commissie van Verkeer & Waterstaat van Provinciale 
Staten. 
 
Europese aanbesteding: 
Het was de bedoeling dat Provinciale Staten op 3 oktober een besluit zou nemen over het Grensmaasproject. De 
Europese Commissie is echter van mening dat dit project openbaar aanbesteed moet worden, en is hierover in dis-
cussie met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In afwachting van de resultaten van deze discussie wordt de 
besluitvorming over de plannen naar een later datum verschoven. 
Openbare aanbesteding biedt een opening naar een beter plan: het zou goed kunnen dat met minder grindwinning 
(opbrengsten) hetzelfde resultaat wordt bereikt. Een risico is dat door de openbare aanbestedingsprocedure de start 
van de werkzaamheden kan vertragen. 
 
Standpunt gemeente: 
De gemeente Maastricht heeft onlangs uit naam van de wethouders van de Grensmaas gemeenten Maastricht, 
Stein, Meerssen, Echt/Susteren en Sittard/Geleen eeen brief naar de Provincie gestuurd waarin een aantal voor-
waarden worden gesteld waaraan moet worden voldaan voordat wordt overgegaan tot wijzigingen van de bestem-
mingsplannen (op Gemeentelijk niveau). Een groot deel van de besluitvorming rondom het Grensmaas project vindt 
plaats op Provinciaal niveau, maar de Gemeenten moeten de bestemmingsplannen aanpassen en kunnen hierdoor 
invloed uitoefenen op de besluitvorming. 
Deze voorwaarden zijn: 
De overeenkomst tussen de Provincie en de uitvoerende partij (Consortium Grensmaas) – inclusief de schaderege-
lingen – moet getekend zijn. 
De uitvoeringsvolgorde en harde tijdsgrenzen voor de uitvoering zijn vastgelegd. 
De economische uitvoerbaarheid moet zijn aangetoond en er moet een bankgarantie zijn voor eventuele schadever-
goedingen. 
Daarnaast dringt de Gemeente Maastricht aan op borging van de stabiliteit van de ondergrond rond Haertelstein, en 
de realisatie van het Groene Snoer. 
 
De Dorpsraad juicht dit initiatief van de Gemeenten toe: deze voorwaarden zorgen voor meer zekerheid voor de be-
volking vóórdat kan worden gestart met de uitvoering. 
 
Grondwater overlast Bunde: 
Door de aanleg van de dekgrondberging bij Haertelstein worden in Bunde forse stijgingen verwacht van het grond-
water, waardoor kelders en kruipruimtes vernatten. Er worden momenteel oplossingen voor dit probleem onderzocht, 
zoals bemaling of het aanbrengen van een waterdoorlatende laag of baan in de dekgrondberging. Binnen enkele we-
ken komen de Maaswerken met een rapport en een aanbeveling voor de oplossing van dit probleem.  
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Verbreding Julianakanaal 
 
De Raad van State heeft het besluit vernietigd om het Julianakanaal tussen Limmel en Stein aan de westzijde te ver-
breden.Volgens de Raad van State zijn de gevolgen van een verbreding aan de westzijde onvoldoende onderzocht. 
De Raad van State geeft hiermee de indieners van het beroepschrift (Geulle en Voulwames) gelijk. Ten onrechte is 
er voor de verbreding van het Julianakanaal geen MER-studie gedaan. Dit onderzoek zal alsnog moeten plaatsvin-
den. De Dorpsraad heeft destijds een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit maar is hiertegen niet verder in be-
roep gegaan toen dit ongegrond werd verklaard. Het bezwaarschrift van de Dorpsraad was met name gebaseerd op 
het feit dat ons inziens de verbreding van het Julianakanaal aan de westzijde in het winterbed zou zorgen voor een 
opstuwend effect tijdens hoogwaters. Volgens RWS zou dit effect, op basis van modelberekeningen, marginaal zijn. 
De Dorpsraad heeft geen beroep ingesteld omdat wij niet in staat zijn om de modelberekeningen van RWS aan te 
vechten, alhoewel wij van mening blijven dat dit zonder meer grote effecten zal hebben. Als de MER-procedure op-
nieuw wordt opgestart zullen wij beslist weer reageren. RWS voert namelijk een tweeslachtig beleid. Men geeft im-
mers geen toestemming om het fietspad langs het Julianakanaal te verbreden omdat de werkzaamheden in het win-
terbed plaats vinden, terwijl men anderzijds zegt dat een verbreding van het Julianakanaal geen effect zou hebben. 
Dat moet men ons dan maar eens proberen uit te leggen. 
 
Dit is niet het enige punt waarop wij positief scoren. De Europese commissie zet grote vraagtekens bij het onder-
hands aanbesteden van het Grensmaasplan. Wij (Dorpsraad en BOM) hebben dit al vanaf het allereerste begin ver-
kondigd. Hetzelfde geldt voor de grondwaterstijging in Bunde. Ook hier hebben wij vanaf het begin voor gewaar-
schuwd. Provincie, Maaswerken en de gemeenten wilden echter niet luisteren. Moeten we nu tevreden achterover 
gaan leunen. Helaas niet. Het feit dat we achteraf gelijk krijgen kan wel eens tot gevolg hebben dat er grote vertra-
gingen ontstaan en dat is het laatste dat we willen. In het belang van ons aller veiligheid moet zo snel mogelijk be-
gonnen worden met het treffen van maatregelen die onze veiligheid op korte termijn waarborgen.  

Stenen trappen 
 
Ook dit jaar hebben twee inwoners van Itteren vrijwillig de taak op zich genomen om de stenen trappen schoon te 
maken. Na het hoogwater in het voorjaar waren de trappen helemaal vervuild met modder en onkruid. Het was dan 
ook een zwaar karwei dit jaar. We prijzen ons dan ook gelukkig dat er nog steeds mensen bereid zijn dit soort werk-
zaamheden vrijwillig op zich te nemen.  
 
Kademuur 
 
Begin September heeft de gemeente het pad langs de kademuur weer prachtig schoongemaakt. 
Behalve onkruid lag er wel weer veel hondenpoep. 
Neemt U toch een schepje mee, dan ligt die drol zo over de muur !!!!!!! 
  
Wat ook opviel dit jaar was dat het water bijna niet te zien was en niet omdat er ook minder stond, maar omdat de 
aardpeer het zicht belemmerde. Navraag bij Roer en Overmaas leverde niet veel op. 
Ze hadden een minimale strook weggehaald en het restant voor eigenaar Rijkswaterstaat laten staan. Die zeiden 
doodleuk dat het geld op is! Bij Roer en Overmaas is wel een notitie gemaakt om volgend jaar wat royaler te maaien. 
Dat hopen we dus maar! 
 
Roer en Overmaas 
  
Roer en Overmaas heeft de vorige maand nieuwe putdeksels met gaten en rioolputroosters aangelegd voor het vol-
gend hoogwater met bijbehorend kwelwater. 

Roer en Overmaas is daarnaast deze maand gestart met het uitvoeren van diverse verbeteringen aan de kades 
langs de Maas in Stein, Maastricht en Borgharen.  
Inspecties van de kaden tijdens en na de hoogwaterperiodes van eind 2002 en januari 2003 brachten de zwakke 
punten van de kaden aan het licht. Alle kadeverbeteringen moeten voor 1 november klaar zijn. In Itteren zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd. 
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Van de trein in de kroeg 
 
Wie begint er in deze tijd nou nog een café? Net in deze branche gaat het toch zo slecht? Wil Bakker glimlacht. 'Dat 
is me nu al zo vaak gevraagd,' zegt hij. 'Het antwoord is simpel.' 
  
Een café kan - vindt Bakker - nog wel degelijk het sociaal middelpunt zijn. 'Zeker in een dorp als Itteren. De plek 
waar mensen elkaar ontmoeten, een praatje maken en een glas drinken. Mits er natuurlijk een aangename sfeer 
heerst. En daar zorgt de ondernemer voor. In dit geval mijn vriendin en ik.' 
  
Wil Bakker wil best erkennen dat het cafébezoek in zijn algemeenheid terugloopt. 'In de binnenstad van Maastricht 
zou ik het niet aangedurfd hebben. Daar moet je veel te hoge prijzen rekenen en is het verloop groot. Hier in Itteren 
kunnen we een vaste klantenkring opbouwen.' 
  
Goed glas 
Voor één euro tien krijg je bij Bakker een goed glas bier. Dat van hem en zijn vriendin is het enige café in het dorp. 
'We huisvesten diverse verenigingen, organiseren verschillende feesten en evenementen. En het is de plek waar 
leed gedeeld wordt bij bijvoorbeeld overstromingen. Dit café heeft een belangrijke sociale functie.' 
  
Conducteur 
Met zijn 54 jaar mag Wil Bakker best als een seniorstarter worden aangemerkt. Hoewel hij als tiener al geld bijver-
diende in de horeca, duurde het lang voor hij daadwerkelijk horecaondernemer werd. Hij haalde het drogistendiplo-
ma, werkte bij Albert Heijn om vervolgens conducteur te worden bij de NS. Daar vierde hij onlangs zijn zilveren jubi-
leum. 'Twee jaar geleden werd ik gevraagd om uit te helpen in een café in Bingelrade,' verklaart Bakker zijn opmer-
kelijke stap. 'Op een gegeven moment werkte ik er vier avonden in de week en kreeg er steeds meer plezier in. Toen 
een klant vertelde dat in Itteren een café te koop stond, ben ik met mijn vriendin gaan kijken. We waren meteen ver-
kocht.' 
  
StartersCentrum 
Het duurde echter een paar maanden om alles rond te krijgen. 'Ik heb veel hulp gehad van het StartersCentrum. Er 
komt namelijk erg veel bij kijken: bedrijfsplan, financiering, onderhandelingen met brouwerijen... In januari hebben 
we de knoop doorgehakt, eind mei zijn we begonnen.' Wil Bakker kreeg volop medewerking van de NS. 'Alle lof 
daarvoor. Het is niet meer zo leuk op de trein. Agressie, molestatie, noem maar op. Mijn verzoek om medewerking 
viel goed. Ik mocht een maand vakantie nemen plus drie maanden onbetaald verlof om de zaak op te zetten.' 
  
Voorzichtig 
Bakker gaat de komende tijd nog twee dagen per week op de trein. Hij wil het nog even voorzichtig aan doen, maar 
uiteindelijk is het wel zijn bedoeling om fulltime met het café bezig te zijn. 'Dat moet ook wel. We zijn elke dag open, 
we gaan het eetgedeelte uitbreiden. We willen ook wandelaars en fietsers trekken, we liggen immers aan de Mergel-
land- en Maasroute. Het is keihard werken, je ligt nooit voor drie uur in je bed. Eigenlijk kun je daar niks naast doen.' 
  
Heerlijk 
Bang voor de risico's zijn Wil Bakker en zijn vriendin niet. 'Dit was al geen slechtlopende zaak en ik denk dat we er 
méér van kunnen maken.' De eerste reacties waren buitengewoon positief, vertelt hij, om eraan toe te voegen het 
heerlijk te vinden om te doen. 'Ik heb altijd goed met mensen kunnen omgaan, dus hier kan ik echt mijn hart opha-
len.' 
 
(bron: kamerkrant kvk Zuid Limburg) 

Oproep!!! 
 
Aan de ouders van peutertjes die nog geen 2 jaar zijn. Om bedreiging van sluiting van peuterspeelzaal Itteren te 
voorkomen (gemeente Maastricht bezuinigt op alle fronten) hebben wij een vriendelijk verzoek om alle kinderen van 
0 tot 2 jaar zo spoedig mogelijk op te geven bij juffrouw Mariëlle. 
De kinderen kunnen dan op de peuterspeelzaal beginnen als ze 2 jaar zijn. 
U wilt toch ook niet dat de peuterspeelzaal dicht gaat!!!! 
 
Peuterspeelzaal Itteren 
 
Aanmelden bij: juffrouw Mariëlle 
  Sterkenbergweg 26 
  6223 GN MAASTRICHT 
  tel: 043-365 37 90 
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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 
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 !! 
 
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 Heuvelland 
Zaterdag en zon- en feestdagen: verpleging en 
verzorging, 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. 
 
Aw Sjoal 
(043) 364 39 49 
 
E-mail info@itteren.nl voor op/aanmerkingen 
website 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 november 
2003 
 
Volgende uitgave: 30 november 2003 

Activiteitenkalender voor de maanden oktober en 
november: 
 
15 oktober:  Damesvereniging Itteren. Ontdek 
   wat je gezicht vertelt door mevr. 
   Anne Muller. 
09 november: Blaaskapellenfestival de Flippers 
10 november: takkenroute 
11 november: St. Martinusfeest in de kerk en  
   rondgang fanfare St. Martinus 
12 november: Damesvereniging Country dans 
   groep Borgharen verzorgt een op
   treden. 
16 november: open dag fanfare St. Martinus 
19 november: Jaarvergadering Dorpsraad 
24 november: takkenroute 
29 november: ophalen spullen voor rommelmarkt 
30 november: jaarlijkse rommelmarkt 

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


 

 



 

 


