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Berichten van de
Dorpsraad
Voorwoord
en dan..........
en dan moet je opeens een voorwoord schrijven. Ik verhuis naar een dorp,
babbel wat met mensen, bemoei me af en
toe met zaken waar ik denk dat ik iets mee
kan of iets mee te maken heb, zit opeens in
een Dorpsraad en als de voorzitster er mee
wil stoppen wordt er mijn kant opgekeken
en dan, dan moet ik dit voorwoord schrijven.
Een voorwoord voor een blad dat
voor het laatst zou uitkomen geeft niet echt
een opkikker. Gelukkig is iedereen in de
Dorpsraad er van overtuigd dat de dorpsberichten niet mogen verdwijnen, veranderen,
ok dat is op zijn tijd wel goed maar verdwijnen, nee dat niet.
Iedereen die wel eens met een
blaadje, schoolblad, bedrijfsblad, buurtblad
of dorpsblad bezig is geweest kent het probleem.

Natuurlijk willen we ook nu weer
iedereen die denkt iets wil bijdragen aan
ons dorpsblad, iedereen die ideeën heeft,
die iets wil doen misschien met de opmaak, mensen interviewen, af en toe iets
schrijven, tekenen, fotograferen, uitdagen
met ons contact op te nemen en er niet
alleen even over te dromen.
Een van de andere leden van de
Dorpsraad vroeg aan me wat ik nou zou
willen met de Dorpsraad. Ik moest er even
over denken en had de neiging een lijstje
te maken met dingen als de school, de
winkel, de Maas, fietspaden enz. Maar
eigenlijk wil ik maar een ding, zoveel mogelijk mensen actief maken bij wat er in en
rond Itteren gebeurt waarbij de Dorpsraad
een soort verbindingspost kan zijn.
We hebben afgesproken daar iets
mee te gaan doen. Daarom hebben we
een afspraak gemaakt met de jongeren
van het Brook en zullen we contact opnemen met alle verenigingen en vragen we
iedereen mee te doen, met ideeën te komen, plannen te maken en dromen te realiseren.
Bellen, schrijven, praten, mailen, het
kan allemaal, maar doe iets.

Enthousiaste mensen starten. Er zijn
wel mensen die wat hebben dat er in kan,
een aantal bladen verschijnen en
dan ....dan droogt de inspiratie en de voorraad artikelen langzaam op en verandert
leuk er mee bezig zijn in werken en wordt
het langzaam een belasting om een blad
draaiende te houden.
We zijn er zeker van dat er genoeg
mensen in Itteren zijn die iets te zeggen
hebben over wat er gebeurt, over wat er
gebeurd is, over wat hun bezig houdt, spannende, interessante hobby’s, activiteiten
van verenigingen plannen, er is zoveel.
Maar dan .........
Hoe vinden we die mensen? Hoe
krijgen we ze tot schrijven? Wij kunnen dat
niet alleen, het is ook niet ons blad maar
het blad van het dorp, van iedereen die dit
leest. Ik weet dat er al vaker een oproep is
gedaan en dan..... dan reageert niemand.
Uit bescheidenheid, luiheid, anderen
kunnen het beter, wat heb ik nu te vertellen? Massa’s redenen om niets te doen
maar dan ......dan gebeurt er ook niets.

Joop Verhulst
voorzitter.
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1. Bibliotheek
De openingsuren van de bibliotheek op de Sterkenberg zijn gewijzigd:
Woensdagmiddag 12.30 – 13.30 uur
Vrijdagmorgen
9.00 – 12.00 uur
Het abonnementsgeld bedraagt nog steeds 5 Euro per jaar.
2. Ismakogie: houding- en bewegingsleer
Op de donderdagmorgen wordt momenteel in 2 groepen van elk ongeveer 10 mensen les gegeven.
We zijn erg enthousiast.
Na de feestdagen in januari start er een nieuw blok.
U kunt zich daarvoor nog opgeven.
De lessen kosten 5 Euro per uur.
Inlichtingen: Mevr. Odette Boels
Tel. 046 – 4523901
3. Voorzittershamer
Tot nu toe had de voorzitter van de Dorpsraad de beschikking over een tafelbelletje als er ingegrepen moest worden tijdens een verhit debat.
Waarschijnlijk heeft Joop met zijn natuurlijk overwicht helemaal geen attribuut nodig, toch hebben we een echte voorzittershamer voor hem laten maken.
Het is een pracht exemplaar geworden, gemaakt en geschonken door Funs Paulissen.

"Heel breed
werden inwoners
van Itteren en
andere
belangstellenden
kundig
geïnformeerd
over het wel en
wee in ons dorp.”

4. Dorpsberichten
Deze uitgave van de “Dorpsberichten” is de laatste, die verschijnt onder redactie van Han Hamakers en Peter Dassen. 8 Jaar lang hebben zij beiden voor een blad gezorgd dat alom gelezen en geprezen werd!!! Heel breed werden inwoners van Itteren en andere belangstellenden
kundig geïnformeerd over het wel en wee in ons dorp. Ook bij de gemeente en vele andere
instellingen werden de Berichten goed gelezen. Dagblad de Limburger nam geregeld onderwerpen over en citeerde er herhaaldelijk uit. Kortom het was een blad om trots op te zijn.
Han en Peter, heel hartelijk dank voor jullie jarenlange, creatieve en waardevolle inzet en laten
we hopen dat het blad een mooi vervolg krijgt.
5. Dank
Heel hartelijk wil ik bedanken voor alle aardige attenties en mooie woorden bij mijn aftreden.
Maar nog meer gaat mijn dank uit naar eenieder, die het mij mogelijk maakte als voorzitter
te kunnen functioneren. Want zonder steun vanuit de leden van de Dorpsraad valt er niet te
werken.
Echter met :
· Johan als voortreffelijke secretaris,
· Bèr die de financiën steeds heel goed beheert,
· Servé die trouw elke dinsdagmiddag voor de Senioren zorgt en er zijn oor te luisteren legt,
· Richard, Han en Bart die de Grensmaas bewaakten,
· Han, die voor de Dorpsberichten en de website zorgde,
· Maria die oor en oog heeft voor de natuur en de jongeren op het Brook,
· Renée die zich inzet tegen de geluidsoverlast en steeds met goede raad klaar staat,
· Joop, de creatieve oplossingenbedenker en Brookbeheerder,
· was het een lichte last !
Daarbij had ik de wind mee wat het gemeentebestuur betreft.
Een nieuwe koers werd uitgezet, de inbreng van de burger werd plots serieus genomen.
Al direct kreeg ik te maken met Tilly te Boekhorst, die ik kende uit een andere setting.
Ons contact is steeds hartelijk en constructief geweest.
Toen zij ook nog stadsdeelleider van ons gebied werd, waaruit later het wijkteam ontstond,
hebben we bijzonder prettig samengewerkt. Ook Rietje Creusen, haar rechterhand, was nooit
iets te veel.
De belangstelling en aandacht van de overige wijkteamleden vond ik vaak bewonderenswaardig.
Aan hen en de vele ambtenaren die ik deze 5 jaar ontmoette ….dank!
Joop, ik wens je net zo’n goede tijd als ik gehad heb!
Trudy
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Gewoon doorgaan……..
Als vertrekkend secretaris is het toch wel even slikken. Tien jaar Dorpsraad is niet niks.
Maar eigenlijk komt dat afscheid op een goed moment. Ondanks mijn vertrek uit Itteren in 1998
had ik altijd nog de hoop dat we nog eens “op onze ouwe dag” terug zouden komen in Itteren.
Dat is niet gelukt. Wel kregen we onlangs te horen dat wij in aanmerking komen voor één van
de nieuwe seniorenwoningen in de Schoolstraat in Borgharen. En dat aanbod nemen wij graag
aan, ook al omdat onze dochter + schoonzoon in Borgharen wonen, zodat in noodgevallen er
snel hulp is.
De Itterse periode in ons leven, van 1974 tot 2004, kan nu dus echt worden afgesloten.
Maar we hebben nog vele persoonlijke kontakten in Itteren, dus we blijven zwaaien als we met
de auto of te fiets in Itteren zijn.

"Ik hoop dat de
gemeenschap
Itteren zich
realiseert dat
men in de
Dorpsraad een
enthousiast
pleitbezorger
heeft voor de
belangen van de
Itterse
bevolking.”

Het begin van mijn tijd bij de Dorpsraad werd gemarkeerd door Peter Schols die toen voorzitter
en Joost van de Munckhof z.g., die toen secretaris was. Als “Hollander” voelde ik me snel thuis
in de Dorpsraad. Er werd serieus vergaderd, van tijd tot tijd flink gelachen, maar wel doelgericht aan de problemen gewerkt.
In de loop der jaren bleef dat ongewijzigd, ook al kwamen en gingen er Dorpsraadleden.
Ik voelde me als een vis in het water (behalve in 1993 en 1995 uiteraard) en heb gelukkig wat
bij kunnen dragen aan de succesjes die van tijd tot tijd behaald konden worden.
Het jubileumfeest dat we dit jaar mochten organiseren en vieren werd in alle opzichten een
groot succes.
Iedereen bedankt! Ik denk met heel veel warmte en betrokkenheid terug aan ieder lid van de
Dorpsraad. Het was een periode in mijn leven, die duidelijk heeft bijgedragen aan mijn eigen
“welbevinden”, omdat we met elkaar iets zinnigs en zinvols hebben kunnen doen.
De Dorpsraad gaat door, met Joop Verhulst als nieuwe voorzitter en Richard Smeets als nieuwe secretaris. Ik ben er vast van overtuigd dat de Dorpsraad bij hen en bij de overige leden in
goede handen is.
Joop, Richard, Bèr, Han, Maria, Renée, Servé, Tonny, bedankt !
Een speciaal woord van dank voor Trudy !!
Het was een heel groot plezier om met jou samen te mogen en kunnen werken.
Ik heb dingen van je geleerd. Want ik had nog al eens de gewoonte om wat “grof” met dingen
om te gaan. Jij bracht dat fijnzinnige, vrouwelijke er dan in. Het resultaat was dan een afgewogen geheel.
Ik hoop dat de gemeenschap Itteren zich realiseert dat men in de Dorpsraad een enthousiast
pleitbezorger heeft voor de belangen van de Itterse bevolking. U zou mij een plezier doen om
hen dat ook af en toe te laten blijken. Want een schouderklopje is van tijd tot tijd wel nodig.
Dan gaat het in de toekomst zeker goed met de Dorpsraad
Met hartelijke groet, Johan Smit

Bellen helpt. Mopperen niet!
Tijdens de jaarvergadering is ons uitleg gegeven over het functioneren van het gemeenteloket
(voorheen klantenmeldpunt). De vertegenwoordiger van de gemeente had een overzicht bij
zich van alle gedurende een jaar ingediende klachten door inwoners van Itteren. Dat viel best
tegen. Ondanks het feit dat een heleboel mensen altijd staan te mopperen over allerlei zaken,
worden er maar relatief weinig klachten ingediend. Als zaken niet gemeld worden bij de gemeente wordt er ook niets gedaan. Daarom nogmaals de oproep om klachten over zaken niet
op straat te bespreken met de buurman, maar de gemeente bellen. Men heeft ons verzekerd
dat het helpt! Het gaat dan over allerlei klachten, losliggende tegels, vuilstort enz.
Tip: Als je een klacht indient vraag dan altijd naar het referentienummer van de klacht. Aan de
hand hiervan kun je altijd bellen met de vraag wat er met de klacht gedaan is als je geen verandering ziet.
Telefoonnummer gemeenteloket: 350 40 00
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Beste ouders,
Door middel van deze Nieuwsbrief wens ik u en de kinderen fijne, gezellige kerstdagen en een
bijzonder goed 2005. Dat we iedereen in goede gezondheid weer terug mogen zien in het
nieuwe jaar, op 10 januari 2005.
Afgelopen jaar is er veel gebeurd. Hoofdzaak was en is de instandhouding van de peuterspeelzaal in het gebouw van onze basisschool. Na een traject, dat een heel schooljaar heeft geduurd, kunnen we nu (nogmaals) melding maken van het feit dat de peuterspeelzaal, door de
inbreng van de gemeente Maastricht, STEPS, stichting Ambiorix én basisschool Op de Sterkenberg, open kan blijven voor drie dagdelen, te weten op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen.
“De correspondentie die we, in
gezamenlijkheid
met de Dorpsraad Itteren,
peuterspeelzaal
en ouders,
hebben gevoerd
met STEPS en
de gemeente
Maastricht heeft
zijn vruchten
afgeworpen.”

De correspondentie die we, in gezamenlijkheid met de dorpsraad Itteren, peuterspeelzaal en
ouders, hebben gevoerd met STEPS en de gemeente Maastricht heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom is een dank, voor degenen die zich hebben ingezet voor de realisatie van de
openstelling van de PSZ Itteren voor drie dagdelen, op zijn plaats.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14-12-2004 besloten de Stichting Peuterspeelzaalwerk (STEPS) te steunen. Op basis van uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek door
bureau ‘van Beekveld en Terpstra’ naar de financiële positie van STEPS, en op basis van het
bedrijfsplan van STEPS (‘Zelfstandig gezond en samen verder’) heeft de Raad besloten de zaal
in Itteren in stand te houden. Echter niet voor drie, maar voor twee dagdelen. ‘STEPS krijgt in
2005 eenmalig de maximale subsidie zijnde 27.500,00 voor de openstelling in Itteren en wordt
deze door u vastgestelde subsidie structureel jaarlijks op basis van de werkelijke kosten voor 2
dagdelen openstelling tot een maximum van 27.500,00 aan STEPS toegekend’. Door een toezegging van de stichting Ambiorix de huur te betalen voor de dagen dat de PSZ is opengesteld, kan de peuterspeelzaal Itteren in ieder geval het komende jaar/de komende jaren voor
drie dagdelen open blijven.
Als school blijven we natuurlijk de vinger aan de pols houden, we houden u verder op de
hoogte.
Diegenen die interesse hebben de rapporten in te kijken/lezen kunnen zich wenden tot ondergetekende.
Op 17 februari 2005 start het verlengde schooldag project, ‘Sporten gelijk na school’. In een
separate brief kunt u intekenen op dit zeker voor de kinderen interessante project. Alle benodigde informatie kunt u ook terugvinden in deze brief.
Mede namens het team, Marcel Janssen.

Berichten

Pagina 7

Actuele zaken uit de wijkteamvergadering van 1-12-2004
Fietspad:
Tijdens de jaarvergadering is de toestand van het nieuwe fietspad aangekaart. De gemeente is zelf gaan kijken en
inmiddels heeft men het probleem onderkend. Met de aannemer is men in overleg hoe deze kwestie opgelost moet
worden. Afgesproken is dat de aannemer de ongelijkheden in de asfaltverharding zal verwijderen en repareren. De
scheur in het asfalt zal worden dichtgebrand. In het voorjaar van 2005 volgt een nieuwe inspectie. Als het probleem
zich weer voordoet zal eventueel asfalt weggefreesd worden en vervangen. Pas na de nieuwe inspectie en het eventueel verhelpen van de dan nog geconstateerde gebreken volgt de 2e oplevering en overdracht van het fietspad.
Politie:
Waarschuwingsperiode is voorbij. Er volgen nu hardere maatregelen. Dit heeft vooral te maken met parkeergedrag/
overtredingen en is per wijk verschillend.
Het spreekuur loopt de laatste weken goed. Het spreekuur blijft gehandhaafd.
Gevaarlijke verkeerssituatie verkeerssluis Geneinde:
Komende vanaf ’t Brook rijden veel automobilisten via de haltehaven bij de verkeerssluis op Geneinde. Dit is uiteraard niet de bedoeling, temeer omdat men daar voorrang heeft op tegenkomend verkeer. Dit kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Dit probleem is besproken tijdens het Integraal Overleg Verkeer. Voorgesteld is om een
plateau aan te leggen in de haltehaven van de bus.
Bomen achter Ankersmit:
Tijdens de beruchte zomerstorm zijn tussen Borgharen en Itteren heel wat bomen gesneuveld. De vertegenwoordiger van de gemeente heeft aangegeven dat de gemeente van plan is om op korte termijn alle bomen te kappen en
daarvoor in de plaats nieuw jonge bomen te planten. In eerste instantie was het de bedoeling dat er een gevarieerd
bos zou komen met b.v. eiken- en beukenbomen, maar het is niet zeker dat dit zal lukken. Als dat niet lukt worden er
weer gewoon populieren geplant. De planning is om de kap en aanplant dit najaar of in het vroege voorjaar van 2005
te doen plaatsvinden.
Opschoonactie:
Er komt een grote opschoonactie in de winter voor alle buitengebieden. De entree van Itteren en het bosje op de
Warey zullen dan onder meer opgeschoond worden.
Banken:
Er wordt een bank aan de Meebruggenweg geplaatst. Alle overige banken zijn opgeknapt en geverfd.
Snoeien:
Van januari tot en met maart wordt alle groen gesnoeid.
Ondergrondse milieuperrons:
De milieuperrons komen ook in Itteren en Borgharen ondergronds. Dit gaat gebeuren tussen 1 maart en 1 juli 2005.
Integraal Overleg Verkeer:
De dijk bij het Bundervoetpad is in beheer bij Roer en Overmaas. Nu de slagboom is verdwenen wordt het Bundervoetpad weer gebruikt door auto’s. Dat is uiteraard niet de bedoeling, verboden zelfs. Als we dit probleem willen oplossen moeten we contact opnemen met Roer en Overmaas. De gemeente onderneemt hierin geen actie.
Voetballende jeugd:
De jeugd van Borgharen stopt met trainen aldaar. Ze komen voortaan in Itteren trainen. Hierdoor is er de vraag om
het fietspad Wiegershof op te knappen. Het opknappen van dit fietspad zal niet eerder gebeuren dan nadat de bomen zijn gekapt en er nieuwe zijn aangeplant.
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Brook / kermis:
Er vinden 3 geregistreerde evenementen plaats per jaar. De gemeente is bezig een kermisnota te maken. Hierin
komt ook de stroomvoorziening aan de orde.
De Dorpsraad heeft weer de kwestie van de legesgelden aangekaart die de frituurhouder aan de gemeente moet
betalen. Gelet op het feit dat het hier puur en alleen staangeld betreft waar geen enkele prestatie van de gemeente
tegenover staat vinden wij dat een belachelijke zaak.

De Maestrichtsche DienstDoende Stadsschutterij 1815
Zoekt
Jou !!!!!
“Cool” als je deel uitmaakt van onze schuttersfamilie …!!!
Ben je geïnteresseerd in de schutterstraditie en wil je meedoen met exercitie, schieten of
muziek….?
Kom dan een woensdagavond om 20.00 uur vrijblijvend naar ons schutterslokaal !
Brusselsestraat 10d, 6211 PE, Maastricht
of bel voor meer informatie naar Pascal Zeguers, tel. 043-3262436 of Piet Franssen, tel. 0433258744 of kijk op onze website www.ddstadsschut.nl
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Ankersmit
Precies een jaar geleden, met de laatste Dorpsberichten van 2003, berichtten wij jullie over de geluidsproblematiek
van Ankersmit. Er was een ingezonden brief en de Dorpsraad hield naar aanleiding daarvan, een enquête. Dit leidde
destijds tot onverwachte en emotionele taferelen. Het is een tijd stil geweest rond Ankersmit, figuurlijk dan, want ondanks het feit dat Ankersmit dit jaar een aantal maatregelen heeft genomen om de geluidsoverlast terug te dringen,
blijkt dit helaas nog onvoldoende effect te hebben.
Recente metingen van Ankersmit zelf, als ook van de Provincie, tonen aan dat de normen nog steeds ruim worden
overschreden. Ondanks het feit dat berichtgeving over Ankersmit bij sommige Itternaren gevoelig lijkt te liggen, hopen we dat, nu er concrete meetgegevens beschikbaar zijn zowel van Ankersmit als de Provincie, de discussie over
de overlast niet meer zo direct in de emotionele sfeer zal plaatsvinden, maar zakelijk gevoerd kan worden. Wij zien
het als onze taak om de bewoners van Itteren, zowel klagers als niet klagers over de ontwikkelingen in deze zaak te
informeren.
Zoals we al in eerdere Dorpsberichten hebben aangegeven, is uit diverse metingen van de Provincie gebleken, dat
de normen zoals die in de aan Ankersmit verleende vergunning staan vermeld, ruim worden overschreden. Ankersmit is, conform de hiervoor bestaande procedures, in de gelegenheid gesteld hier iets aan te doen en dat is ook
gebeurd. Ankersmit heeft op advies van een geluidsmetingsbureau zodanige maatregelen genomen waarvan verwacht werd dat daarmee de geluidsnorm binnen de vergunning zou vallen.
Tijdens een gesprek dat de Provincie onlangs met enkele burgers van Itteren die veel geluidsoverlast ervaren heeft
gehad en waarbij ook de Dorpsraad aanwezig was, heeft de Provincie de resultaten bekend gemaakt van de maatregelen. Men heeft namelijk opnieuw metingen verricht. Helaas bleek uit deze metingen dat de getroffen maatregelen
geen enkel effect hebben gehad en dat de normen momenteel nog steeds ruim worden overschreden. Ruim wil zeggen met 5 à 6 dB. Dat lijkt weinig maar dit komt er in feite op neer dat Ankersmit meer dan twee keer zo veel geluid
produceert dan in de vergunning is vastgelegd. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat dit metingen betreft op de
vooraf vastgestelde meetpunten. Er is ook gemeten bij enkele Itterse burgers thuis. Tot verassing van de provinciale
geluidsdeskundigen, bleek dat de normen daar zelfs nog meer werden overschreden. Een verklaring hiervoor heeft
te maken met de ‘aard’ van de verplaatsing van geluid.
De Provincie gaat nu weer in overleg met Ankersmit om te bezien hoe het probleem van de overschrijding van de
geluidsnormen opgelost kan worden. Daartoe wordt Ankersmit in de gelegenheid gesteld om voor 01-02-2005 een
plan van aanpak in te dienen. De Provincie is er namelijk veel aan gelegen om dit probleem op te lossen. Naast vergunningverlener is de Provincie ook handhaver. Zoals jullie onlangs nog in de krant hebben kunnen lezen gaat de
Povincie de komende tijd ernst maken van deze taak. Een tendens die je steeds meer ziet bij overheden. Niet alleen
het stellen van regel is belangrijk, maar ook het feit dat de regels worden nageleefd!
Nog enkele belangrijke punten:
·

Uit de metingen blijkt dat de normen fors worden overschreden. Er is dus geen sprake van aanstellerij van de
zijde van de klagende burgers in Itteren (en overigens ook in Borgharen). De klachten zijn terecht. Ook het feit
dat er mensen zijn die helemaal geen overlast ervaren is heel goed mogelijk. Er zijn grote verschillen geconstateerd op de diverse meetpunten;

·

Uit de metingen en de binnenkomende klachten blijkt dat de overlast het grootst is in de zuid-oost hoek van
Itteren. Dat is ook wel logisch gelet op de ligging van de fabriek en de wind die meestal uit het westen komt;

·

De Provincie is desgevraagd bereid om aan de inwoners van Itteren tekst en uitleg te komen geven over de
problematiek en de te volgen procedures;

·

De klagers en de Dorpsraad hebben met een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) inzage gevraagd in de resultaten van de meetgegevens;

·

De kap van de bomen Op de Bos heeft volgens de geluidsdeskundigen van de Provincie geen enkel direct
effect op het geluid.

Wordt vervolgd.
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Stand van zaken Grensmaas
Ook in het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Itteren de ontwikkelingen ten aanzien van het Grensmaasproject weer
gevolgd. Er wordt inmiddels ruim tien jaar gewerkt aan de plannen voor de Grensmaas. Het einde van die planfase
lijkt in zicht. Helaas moeten we constateren dat ook dit jaar nog geen duidelijkheid komt over de start van de uitvoering van het project. Provinciale Staten zullen een besluit moeten nemen over de uitvoering van het project. Aanvankelijk was dit gepland in de december van dit jaar, maar door diverse redenen staat het onderwerp nog niet op de
agenda van Provinciale Staten.
Als Dorpsraad nemen we deel aan de vergaderingen van de gebiedscommissie Grensmaas die destijds is ingesteld
om de voortgang van het Grensmaasproject te bespreken met de maatschappelijke organisaties in het gebied. Afgelopen jaar is deze commissie maar enkele malen bij elkaar geweest. Belangrijkste reden hiervoor was de onduidelijkheid over de Europese aanbesteding. Nederland zou het project namelijk Europees moeten aanbesteden.
Voor deze grote uitvoeringsklus is door de Nederlandse overheid gekozen voor de aanbestedingsvariant
"zelfrealisatie". Over deze vorm van aanbesteding heeft de Europese Commissie in oktober jl. een definitief standpunt ingenomen. Kort gezegd blijft de “aanbestedingsvariant” overeind met de aanvulling dat er 10% van de
openbare werken Europees zullen worden aanbesteed. Met dit besluit van deze Commissie zouden Provinciale Staten van Limburg vervolgens 17 december jl. een definitief besluit nemen over de plannen.
Tijdens de gebiedscommissie vergadering is globaal een toelichting gegeven waarom Provinciale Staten nog niet
over kunnen gaan tot besluitvorming. Er zouden nog een aantal problemen opgelost moeten worden alvorens er besluitvorming kon plaatsvinden. Zo wordt er nog gediscussieerd over de opslag van vervuilde grond in verband met
de Europese richtlijn en de grondwatergevoeligheid aan de Vlaamse zijde als gevolg van de uitvoering.
Tijdens de vorige bijeenkomst was er onduidelijkheid ontstaan over de duur waarbinnen de locaties Itteren en Borgharen uitgevoerd zouden worden. Concreet voor Itteren is nu bepaald dat de deze periode (doorlooptijd) 5 jaar is.
Gedurende deze periode wordt zowel in Itteren als in Borgharen gewerkt aan de verbreding van de Maas en wordt
het grind afgevoerd. Daarnaast is er sprake van een voorbereidingstermijn van een half jaar om diverse voorzieningen aan te leggen cq om te leggen. Aan het einde van de doorlooptijd wordt ook nog een afwerkingstermijn van een
jaar genoemd om het gebied in te richten en op te leveren conform de geplande bestemming.
De verwachting is nu dat begin 2005 een besluit wordt genomen over het project door Provinciale Staten. Zodra zij
een positief besluit nemen zal de uitvoeringsovereenkomst met het Consortium Grensmaas ondertekend worden.
Vanaf dat moment is nog twee jaar nodig om de voorbereidingen te treffen en verder de plannen op meer detailniveau uit te werken. Dit betekent dat ze op z’n vroegst in 2007 concreet kunnen starten met de uitvoering. Ten aanzien van de uitvoeringsvolgorde van de diverse locaties is vooralsnog bepaald dat eerst Boscherveld en Geul aan de
Maas zullen worden uitgevoerd om vervolgens twee jaar later de locatie Itteren-Brogharen in uitvoering te brengen.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van de Grensmaas zullen wij u nader informeren.

Verslag jaarvergadering Dorpsraad Itteren 3 november 2004 in de Aw Sjaol
Opening
De voorzitter, Trudy Teunissen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal woord van
welkom voor de heren Wim Ghijsen en Pieter van der Waa van de gemeente Maastricht die een inleiding zullen verzorgen.
Terugblik op afgelopen jaar en stand van zaken belangrijke onderwerpen
De voorzitter geeft een overzicht van de inzet van de Dorpsraad ten aanzien van een aantal onderwerpen, zoals: de
winkel, kleine kernen beleid, activiteiten voor senioren, fietspad, Grensmaas, het 25 jarig jubileum, verkeerszaken,
openbaar vervoer, veiligheid, wijkteam en geluidsproblematiek Ankersmit.
Het onderwerp Grensmaas en verbreding Julianakanaal wordt verder toegelicht door Richard Smeets.
Grensmaas: wat betreft voortgang van het project zal Provinciale Staten 17 december haar oordeel geven over de
POL aanvulling Grensmaas. Zodra zij instemmen kunnen de uitvoeringsprocedures beginnen te lopen. Wat betreft
Europese aanbesteding is nu afgesproken dat 10% Europees aanbesteed moet worden. Verder is er nog met de
Belgische overheid discussie over de gevolgen van het plan. Zodra meer nieuws bekend is worden de inwoners geinformeerd.
Julianakanaal: momenteel worden een reeks (5) van alternatieven nader uitgewerkt zodat beoordeeld kan worden
voor welk alternatief een Milieu Effect Rapportage opgesteld moet worden. In december volgt een informatiebijeenkomst.
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Overdracht voorzitterschap en secretariaat
Trudy Teunissen heeft aangegeven dat ze wil stoppen met de Dorpsraad en wil daarom het voorzitterschap overdragen. Joop Verhulst, lid Dorpsraad, heeft zich beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap. Daarnaast heeft Johan
ook aangegeven te willen stoppen met het secretariaat van de Dorpsraad. Richard Smeets, lid Dorpsraad, heeft zich
beschikbaar gesteld om deze taak over te nemen. Beiden stellen zich voor aan de aanwezigen.
Trudy geeft hierbij dan ook het voorzittersschap over aan Joop. Joop bedankt beiden voor hun geweldige inzet voor
de Dorpsraad en daarmee voor het hele dorp Itteren.
Ontstaan Klantenmeldpunt Gemeente Maastricht
De heer Wim Ghijsen, medewerker dienst Stadsbeheer en Faciliteiten (SBF), geeft een toelichting op het ontstaan
van het klantenmeldpunt en de doorontwikkeling naar het Gemeenteloket. Voorheen konden de inwoners hun klachten melden bij het “klachtenmeldpunt”. Dit werd negatief ervaren en daarom is er voor gekozen om de naam te veranderen naar “klantenmeldpunt”. Het klantenmeldpunt (tel. 043-3504000) is weer een onderdeel van het gemeenteloket, want onder het gemeenteloket vallen ook nog andere zaken zoals bv. Burgerzaken.
Aan de hand van een concrete klachtmelding wordt de werkwijze toegelicht. Binnen 14 dagen dient het probleem
opgelost te zijn. De taak van de heer Ghijsen is om hier op toe te zien dat dit gebeurt. In Itteren waren er in 2003
totaal zo’n 132 meldingen en voor 2004 zijn dat er tot op heden 124. Volgens de heer Ghijsen is dit aantal niet
schrikbarend hoog.
Vragen:
- Waarom zo weinig meldingen van omgereden paaltjes, terwijl deze regelmatig omliggen? Antw: alle meldingen worden geregistreerd dus zouden ze dit moeten zijn of het wordt via een andere weg aangepakt.
- Waar dien je klachten ten aanzien van fietspad Ankersmit te melden? Antw: zolang de klachten betrekking
hebben op het grondgebied van de gemeente Maastricht dient dit te gebeuren bij het gemeenteloket.
- Kun je ook een terugmelding krijgen? Antw: Ja, hier zijn afspraken over gemaakt. Geadviseerd wordt om bij
het melden van een klacht ook een referentienummer te vragen zodat men zelf achteraf kan controleren of
deze klacht goed is afgehandeld.
Buurtgericht werken, doorontwikkeling van de dienst SBF
De heer Pieter van der Waa, stadsdeelbeheer, gaat verder op het verhaal van de vorige spreker. Hij is verantwoordelijk voor het “dagelijkse onderhoud” van het betreffende stadsdeel. Hiertoe zijn per stadsdeel diverse wijkteams
opgericht die momenteel succesvol lopen.
Vragen:
- Wat is de reden om een aantal uitvoerende werkzaamheden uit te besteden door de gemeente? Dit in verband met het kostenaspect? Antw: Veel taken worden op contractbasis uitbesteed omdat deze bedrijven
vaak specifiek op bepaalde zaken zijn ingericht en ook efficiënter daardoor kunnen werken.
- Wie is verantwoordelijk voor het opruimen van het hout in de Koobosch? Antw: Gemeente heeft voornemen
om het bos te kappen, bomen zijn ook kaprijp, en weer opnieuw aan te planten met populieren. Gemeente
heeft hiertoe overleg met Rijkswaterstaat. Dit zorgt wel voor enige vertraging, omdat de regelgeving rondom
de Maas zodanig is dat dit de uitvoering niet ten goede komt. Het voorstel van de vergadering is om Rijkswaterstaat volgend jaar uit te nodigen.
- Onderhoud en status fietspad? Antw: Gemeente is verantwoordelijk. Reparaties geschieden voor 2e oplevering, met name de verkeersgevaarlijke situaties. Probleem wordt aangepakt en ligt bij de aannemer, omdat
dit nog tot zijn verantwoordelijkheid hoort zolang het onderhoudscontract loopt. Vragensteller merkt op dat
ook de ruimte naast het fietspad onderhouden dient te worden.
- Heeft de gemeente ook geen verantwoordelijkheid om onvrede zaken (bv Rijkswaterstaat) op te pakken voor
de burgers van de gemeente? Antw: waar is het einde van de verantwoordelijkheid? Ook de financiën van
de gemeente spelen hierbij een rol.
Rondvraag
- Stand van zaken winkel? Hoe verder als de vergunning afloopt? Antw: tot eind 2005 loopt de vergunning en
zal de winkel ook nog blijven.
- Er zijn momenteel bouwplannen voor bouwprojecten. Hoe zit dat? Antw: Mevrouw T. te Boekhorst
(gemeente Maastricht) weet van niets dan dat er een stedenbouwkundige visie van de gemeente is voor
Itteren.
- Verder wordt de aandacht van de geluidsproblematiek met Ankersmit nog eens besproken en welke inzet de
Dorpsraad daarin heeft.
Sluiting
Joop Verhulst, de nieuwe voorzitter, sluit de vergadering door beide inleiders te danken voor hun inleiding over het
gemeenteloket en de aanwezige inwoners voor hun aanwezigheid en inbreng. Verder bedankt hij Trudy Teunissen
en Johan Smit nogmaals voor hun geweldige inzet voor het dorp. Aansluitend wordt de videofilm vertoond van de
viering 25 jarig jubileum Dorpsraad Itteren.
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Persbericht

MEE Zuid-Limburg
Ondersteuning bij leven met een beperking
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Locatie Maastricht-Heuvelland
Becanusstraat 13C01 | 6216 BX Maastricht
T 043 354 50 10 | F 043 354 50 19
postmaastricht@meezuidlimburg.nl

Belproject eigen bijdrage AWBZ

www.meezuidlimburg.nl

Maastricht , 17 november 2004

Eigen bijdrage
Sinds begin 2004 zijn mensen die gebruik maken van door de AWBZ gefinancierde voorzieningen, verplicht
een eigen bijdrage te betalen voor de geboden diensten.
Voor heel veel mensen die dit betreft is het betalen van deze eigen bijdrage zeer moeilijk. Het betreft
meestal mensen die moeten leven van een uitkering (vanwege handicap en/of leeftijd) en met name voor
hen is het een probleem om een eigen bijdrage te betalen.
Signaal
Het Platform Gehandicaptenbeleid Maastricht wil hieromtrent een signaal afgeven naar de gemeentelijke
politiek. Daartoe moet een rapport worden geschreven waarin staat met welke problemen mensen te maken hebben gekregen na de invoering van de eigen bijdrage van de AWBZ. De klachten van de mensen die
het betreft moeten derhalve worden gebundeld.
Om deze bundeling te realiseren heeft MEE Zuid-Limburg, locatie Maastricht zich bereid verklaard dit project te ondersteunen.
Het project heeft als naam meegekregen: Belproject eigen bijdrage AWBZ.
Telefoonlijn
Om goed zicht te krijgen op de problemen die mensen ervaren na invoering van de eigen bijdrage, moeten
deze mensen worden opgeroepen om hun grieven telefonisch door te geven. Een telefoonlijn zal daarvoor
in januari enkele weken gedurende een paar uren per dag open staan.
Data, tijden en nummer (onder voorbehoud)
Dinsdagen 11, 18 en 25 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur
Woensdag 12, 19 en 26 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur
Donderdag 13, 20 en 27 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur
Telefoonnummer 043-3545011 (Informatiecentrum MEE Zuid-Limburg)

Noot voor de redactie

voor meer informatie: j.hoogeveen@meezuidlimburg.nl
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TV MAASTRICHT ZOEKT
NIEUWE MEDEWERKERS
VOOR NIEUW PROGRAMMA
Programma’s als Buurt-TV, Kompenijj en Pick Up gaan plaats maken voor een nieuw
lokaal tv programma.
Begin januari lanceert de vrijwilligersafdeling van TV Maastricht een gevarieerd
magazine waarin rubrieken rond senioren, junioren, buurten, sport en vrijwilligersleven centraal staan.
Wekelijks , van woensdagavond tot en met vrijdagmiddag , wordt daarbinnen vooral de Maastrichtenaar
zelf geportretteerd. Zijn leefomgeving , activiteiten en unieke –ik-.
Vrijwilligers vormen een twaalftal tv-teams om al die onderwerpen te produceren.
Iedereen die goed met de Maastrichtenaar overweg kan, wordt bij deze opgeroepen om deel uit te gaan
maken van zo’n televisieploegje.
We nog vooral op zoek naar mensen die zo’n team willen aansturen en begeleiden.
Ook is er nog plaats voor medewerkers die het geluid in de gaten houden .
Voor Maastrichtenaren die (hobby) ervaring hebben met videobewerking op de pc hebben we altijd een
plek.
Het kost gemiddeld een dagdeel per week (w.o. de donderdagavond) en voor wat betreft de leeftijd kan er
al heel jong ingestapt worden, namelijk vanaf 16 (tot 76 jaar).
(Beetje) geïnteresseerd ? Mail dan naar info@tvmaastricht.nl en vraag een inschrijfformulier-VTV aan.
Daarna nodigen wij U graag uit voor een nog geheel vrijblijvend en informatief gesprek.
U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 043 – 3253875 TV Maastricht.
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Afscheid Dorpsberichten

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

Met heel veel plezier hebben we de afgelopen 8 jaar
dit blad gemaakt. Maar zoals aan alles, komt ook hier
voor ons een einde aan.

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

Wij willen iedereen bedanken voor de steun die wij al
die tijd hebben gekregen en onze opvolgers heel
veel plezier en succes toewensen bij het maken van
het vervolg van dit blad.
Han en Peter

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

De leden van de
Dorpsraad wensen u
en uw familie een
geweldig en vooral
gezond 2005!

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

Dorpsraad
Itteren
Redactie:

Han Hamakers en Peter Dassen

-adres:

Keizerstraat 1
6223 GR Itteren
Tel: (043) 364 67 34 Fax: (043) 325 84 77

e-mail

dorpsraad-itteren@planet.nl

voorzitter
secretaris
penningmr
leden

Joop Verhulst
Richard Smeets
Ber Schoonbrood
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