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Beste Dorpsgenoten, 
 
Je hoeft er, behalve wat oliebollen bakken, 
niet veel voor te doen om het nieuwe jaar 
in te tuimelen. 
Daarna zit je zo weer een maand of wat 
verder. 
Maar toekomstoverwegingen werden wel 
gemaakt. 
 
In januari 2000 ben ik voorzitter geworden 
van de Dorpsraad en heb toen gezegd dat 
ik dat 4 jaar zou doen. 
Die periode zit er dus op en ik kan u verze-
keren dat ik het met heel, heel veel plezier 
gedaan heb. 
Het was een fantastische ervaring om met 
een gemotiveerde, actieve ploeg mensen, 
de kar voor ons dorp te trekken. 
Ik heb veel geleerd en veel gezelligheid 
ondervonden, blijf dan ook in de Dorps-
raad,maar niet meer als voorzitter. 
Dat betekent dat er een nieuwe voorzitter 
gezocht moet worden. 
Ook Johan Smit, onze voortreffelijke secre-
taris, heeft aangegeven, na 8 jaar secreta-
riaatswerk, te willen gaan afbouwen. 
Intern is er potentie genoeg, maar vooral 
de jongere leden zitten nog volop in het 
arbeidsproces en stelden daarom voor, in 
eerste instantie iemand te zoeken buiten 
de raad. 
Dus wie dit leest, hart voor Itteren heeft, 
wat tijd wil inzetten, zou moeten zeggen: ik 
ga dat doen!!! 
Daar heb je moed voor nodig, maar u zult 
er niet alleen voor staan, alle ondersteu-
ning is aanwezig. 
 
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid 
bent, kijk dan eens goed naast u en vraag 
u af: “ wie zou dit kunnen “ en wanneer u 
denkt: ” wie weet “ meldt dat dan een van 
ons. 
 
Verder staat ons een feestelijk gebeuren te 
wachten, het 25 jarig jubileum van de 
Dorpsraad, we zijn al druk met de voorbe-
reidingen bezig en het wordt vast fantas-
tisch! 
 
Ik wens u veel leesplezier met dit eerste 
nummer in 2004, waarin weer zoveel 
nieuws, aangaande ons dorp. 
  
Trudy Teunissen, voorzitter Dorpsraad 

Jubileum Dorpsraad 
 
In de vorige uitgave van de Dorpsberichten 
hebben we jullie al verteld dat we dit jaar 
ons 25-jarig jubileum zullen vieren. 
 
We hebben dat al zo vroeg aangekondigd 
zodat iedereen deze datum in zijn agenda 
kan reserveren want het zou doodzonde 
zijn als je deze dag gaat missen. 
 
We zijn druk bezig een dagvullend pro-
gramma op te stellen waarin het dorp cen-
traal staat. Het wordt namelijk een feest 
van en voor het dorp. 
 
We willen nog niet alles verklappen maar 
het middag- en avondprogramma is al gro-
tendeels bekend. Elders in dit blad kunnen 
jullie hier meer over lezen. 
 
Inmiddels heeft de burgemeester van 
Maastricht al toegezegd graag te willen 
komen. 
 
Indien er nog mensen zijn die op een of 
andere manier willen bijdragen aan het 
feest dan juichen wij dit van harte toe.  
 
Neem dan even contact op Johan Smit, 
onze secretaris, of Peter Schols de coördi-
nator van het muzikale gedeelte. 
 
In de volgende uitgave zullen we weer een 
tipje van de sluier optillen. 
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"De 
voorbereidingen 
van de verlening 
van de diverse 
vergunningen 
rondom het project 
zullen echter 
onverminderd en 
met de hoogste 
snelheid 
doorgaan.” 

Stand van zaken Grensmaas 
 
In vorige Berichten meldden wij dat het Grensmaas project was opgeschort, in afwachting van 
een uitspraak van Eurocommisaris Bolkestein met betrekking tot de openbare aanbesteding 
van het project. 
 
Inmiddels worden de contouren duidelijk van wat volgens de Provincie en het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat de oplossing zou moeten zijn voor de impasse. 
De betrokken partijen stellen gezamenlijk voor om delen van het Grensmaasproject onder ver-
antwoordelijkheid van het Consortium uit te besteden.  
 
Het betreft dan rivierkundige - en civieltechnische werken. Het Consortium blijft zelf verant-
woordelijk voor de grindwinning en voor de budgetneutrale uitvoering. 
 
Met deze constructie is geen sprake van een Europese aanbesteding door het Rijk. Eén van 
de twee belangrijke voordelen van Europese aanbesteding, namelijk lagere kosten, verdwijnt 
hierdoor in de zakken van het Consortium. De Dorpsraad is van mening dat deze lagere kos-
ten doorberekend dienen te worden in minder grindwinning. Via het Bewoners Overleg Maas-
vallei zal dit standpunt ook met de fracties in Provinciale Staten worden besproken. Zo hopen 
wij de grindwinning rond Itteren tot een minimum te beperken. 
 
Er is overigens nog geen definitief besluit genomen over de oplossing. Een task force onder 
voorzitterschap van de Staatssecretaris zal het plan verder uitwerken. De verwachting is dat dit 
nog enkele maanden in beslag zal nemen. De voorbereidingen van de verlening van de diver-
se vergunningen rondom het project zullen echter onverminderd en met de hoogste snelheid 
doorgaan. 

Hulppost hoogwater Borgharen voortaan in Haarder Hof 
 
In overleg met de Buurtraad Borgharen heeft de gemeente Maastricht besloten om de hulp-
post bij hoogwater in Borgharen te verplaatsen van Café “Im Weissen Rössl” naar Gemeen-
schapshuis Haarder Hof, Schoolstraat 8 in Borgharen. Deze hulppost dient ter ondersteuning 
van het coördinatiecentrum, dat bij hoogwater wordt ingericht in de gebouwen van Stadsbe-
heer in Limmel. De hulppost in Itteren blijft gevestigd in Dorpscentrum “De Aw Sjaol” aan de 
Kapelaanstraat 71. 
 
Tot verplaatsing van de hulppost in Borgharen naar de Haarder Hof is besloten om een aantal 
praktische redenen. Er zijn daar diverse vergaderruimten en een rustruimte voor de hulpverle-
ners. Deze ruimten zijn gescheiden van het cafégedeelte, waardoor er rustiger gewerkt kan 
worden, zo nodig op de bovenverdieping. Bovendien is er een betere plek voor het opstellen 
van antennes e.d. en zijn er mogelijkheden voor betere voorzieningen.  
 
Voor Café “Im Weissen Rössl” werd indertijd gekozen omdat dit café op een hogere plek ligt 
dan de Haarder Hof. Dat argument telt na de ervaringen met de aangelegde kaden minder 
zwaar. De hulpverleners vonden steeds een gastvrij onthaal in café “Im Weissen Rössl”, waar 
uitbaatster Anita Wouters alle medewerking verleende  voor een goede gang van zaken. Ze 
werd hiervoor door de gemeente Maastricht in de bloemetjes gezet. 
 
Infonummer in Limmel 
 
Het coördinatiecentrum in Limmel wordt ingericht bij een waterstand van 44.50 meter. Vanaf 
een waterstand van 44.70 meter kan men daar een speciaal infonummer bellen, namelijk 350 
50 25, waar men antwoord kan krijgen op allerlei vragen. De hulpposten in Itteren en Borgha-
ren hebben een aanvullende (operationele) functie voor de hulpverleners. Ze gaan – in over-
leg met de buurtkaders – open als een waterstand van 45.00 meter wordt bereikt.  
 
Actuele informatie kunnen de bewoners van Itteren en Borgharen krijgen via de internetsite 
www.maastricht.nl , evenals via teletekstpagina 112 van L1 TV. Bovendien zal voortaan op 
deze pagina worden verwezen naar pagina 430 van L1 TV, met speciaal informatie over de 
situatie in Maastricht. Mocht informatie via deze kanalen niet mogelijk zijn (b.v. vanwege uitval 
van de elektriciteit) dan gaan de hulpposten in Itteren en Borgharen ook als informatiepost 

http://www.maastricht.nl
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"Wat zeker ook 
duidelijk is 
geworden, is dat 
wanneer je 
ergens mee zit, 
iets niet weet, je 
de 
ouderenadviseur 
van Traject kunt 
bellen, die je in 
ieder geval de 
weg wijst!.”  

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

fungeren. Dat zijn dus: 
 
Borgharen:   Gemeenschapshuis Haarder Hof, Schoolstraat 8, tel. 3632042 (in de folder 

 die u in huis heeft staat nog het oude adres vermeld) 
Itteren:  Dorpscentrum “De Aw Sjaol”, Kapelaanstraat 71, tel. 3633949. 
 
In alle andere gevallen kunt u terecht bij het speciale infonummer 350 50 25. 

Infomatiebijeenkomsten 55+ ers 
 
Donderdagmiddag 29 januari is de eerste informatieve bijeenkomst geweest, georganiseerd 
voor alle 55 plussers van Itteren. 
 
Gelukkig kwamen ze niet allemaal en konden we met zo’n 25 man in een kring luisteren en 
daarna meepraten over onderwerpen en regelingen betreffende de bijzondere bijstand, decla-
ratie mogelijkheden, aanpassingen in woningen,Vervoer op Maat en vele andere onderwerpen. 
De heren van sociale zaken deden enorm hun best de zaken goed uit te leggen en we hebben 
dan ook veel opgestoken. 
Wat zeker ook duidelijk is geworden, is dat wanneer je ergens mee zit, iets niet weet, je de 
ouderenadviseur van Traject kunt bellen, die je in ieder geval de weg wijst! 
Voor ons in Itteren is dat Stef Rensen, tel. 3620066, zijn nummer staat op de servicepagina 
van dit blad. 
 
Ons streven is elke LAATSTE donderdag van de maand een informatieve bijeenkomst te orga-
niseren.  
Voor februari was dat moeilijk i.v.m. Carnaval, maar de volgende data zijn 25 maart en 29 april 
vanaf 14.00 uur in de Aw Sjoal. 
Voor de bijeenkomst van 25 maart komt men van het Groene Kruis en 29 april gaat over veilig-
heid in en om de woning. 
 
Ook iets voor u?    U bent van harte welkom. 

Mededelingen 
 
Roer en Overmaas 
 
In 2003 is een aantal urgente werkzaamheden ter plaatse van waterkeringen uitgevoerd 
(zoals herstel van de kademuur te Borgharen en aanleg waterkering Bosscherveldweg te 
Maastricht). In 2004 worden de overige in 2002 aangekondigde werkzaamheden (zoals de 
aanleg van een duikerconstructie onder de weg Borgharen-Itteren) voorbereid en uitgevoerd. 
Deze duikerconstructie zal naar verwachting (afhankelijk van de snelheid waarmee gronden 
kunnen worden aangekocht en vergunningen worden verleend) dit jaar gereed zijn. 
 
Fietspad 
 
Het fietspad richting Ankersmit tussen de brug van Itteren en de poort van Ankersmit vertoont 
een aantal grote en diepe scheuren. Ter plaatse wordt ook regelmatig puin gestort. We zullen 
dit aankaarten in het wijkteam. 
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"Samen met 
Borgharen zijn 
we aan het 
onderzoeken of 
er een netwerk 
van 
aaneengesloten 
wandelpaden 
aangelegd kan 
worden tussen 
Borgharen en 
Itteren.”  

 
Wandelpaden 
 
Samen met Borgharen zijn we aan het onderzoeken of er een netwerk van aaneengesloten 
wandelpaden aangelegd kan worden tussen Borgharen en Itteren zodat het weer mogelijk 
wordt op een prettige manier te wandelen waarbij men de keuze heeft uit verschillende rou-
tes en waarbij je niet gestoord wordt door het verkeer. De volgende editie hopen wij jullie 
hier meer over te kunnen vertellen. 
 
Groenvoorzieningen. 
 
Van gemeentezijde is ons meegedeeld dat met de werkzaamheden aan de groenvoorzienin-
gen, waarover de heer Leesmans tijdens de jaarvergadering uitvoerig heeft verteld, na de 
carnaval wordt aangevangen. 
 
Persbericht ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Overeenkomst over gegevensuitwisseling Maasstroomgebied  
Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat is samen met het 
Ministère Wallon de l’Équipement et des Transports en het Vlaams departement Leefmilieu 
en Infrastructuur overeengekomen gegevens te gaan uitwisselen over waterstanden, neer-
slag en afvoer in het Maasstroomgebied. De overeenkomst zal ervoor zorgen dat er goede 
procedures komen voor een continue en automatische gegevensuitwisseling. Op deze ma-
nier kan de voorspelling van met name hoogwaterstanden in het Maasstroomgebied beter 
en tijdig plaatsvinden.  

Al tijden is er vanuit Nederland en Vlaanderen sterk op aangedrongen om de toelevering van 
Waalse gegevens beter te regelen. In 2003 is het onderwerp opgenomen als internationale 
actie in het Plan Pluies van de Waalse overheid. Nu gaan de drie partijen gezamenlijk proto-
collen tekenen. Naast het ontvangen van gegevens voor de voorspelling van hoogwater op 
de Maas, worden nu ook de gegevens over waterstanden door het Rijksinstituut voor Inte-
graal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) voor de grensstreek en neerslag-
gegevens van het KNMI uitgewisseld.  

Het IVN, afd. Maastricht organiseert op zondag 21 maart  een  middag - excursie in het ka-
der van  “IVN-NatuurNetwerk”. De Hellingbossen. Deze 2½ uur durende middag excursie 
door het Bunderbos start om 14.00 uur  vanaf de Markt in Geulle. 
 
Mogelijkheid van carpooling,  om 13.30 uur, vanaf de Meerssenerweg aan de achterkant van 
het Centraal Station Maastricht   
De naam  Bunderbos, van Staatsbosbeheer, met een oppervlakte van 140 ha, wordt ge-
bruikt voor het langgerekte bos op de oostelijke wand van het Maasdal tussen Meerssen en 
Elsloo.  Het Bunderbos bestaat uit diverse  boscomplexen zoals, Lage Bos, Hoge Bos, Ar-
menbos en Bunderbos enz. 
Door het vóórkomen van een groot aantal bronnen maakt het bos zeer bijzonder en uniek in 
Nederland.. Door deze talloze bronnen in de hellingen treft  men er een unieke flora en fau-
na aan. Bovendien is het Bunderbos  een rijk vogelgebied. Aangelegde wandelpaden voeren 
langs de mooiste plekjes en uitzichten.  
 
Natuurgidsen van het IVN, kunt u volgen door en langs het Bunderbos met hellingen die, 
voor Nederland, ongekend steil zijn en  voor de natuurliefhebber vooral bekend is onder de 
naam van  het Bronnetjesbos.  
Goed schoeisel en kleding zijn belangrijk, aan de excursie zijn geen kosten verbonden maar 
een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.  
Dus zondag 21 maart om 14.00 uur, Markt Geulle voor een 2½  uur durende excursie IVN-
NatuurNetwerk, “hellingbossen”.  
Informatie bij  
 
Herman Heemskerk, Tel. 043 - 361 35 65., E Mail: herman.heemskerk@nutsonline.nl 

mailto:herman.heemskerk@nutsonline.nl
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Namiddag-/Avondprogramma 25-jarig bestaan Dorpsraad Itteren: 20 juni 2004 
 
Beste mensen, 
 
Zoals u elders in deze Dorpsberichten heeft kunnen lezen, houdt de Dorpsraad een groot feest ter ere van haar 25-
jarig bestaan. 
Het namiddag- en avondprogramma van deze dag zal een zeer muzikaal karakter krijgen, want hoe kun je een feest-
dag beter vorm geven en afsluiten dan met een flinke portie muziek? 
Dit onderdeel van het feestprogramma zal echter niet plaats vinden in de “Aw Sjaol” maar in het St. Martinushoes, 
een zeer geschikte lokatie voor muzikale optredens. Wat er gaat gebeuren!!!??? 
We zullen beginnen met optredens van zeer getalenteerde leerlingen van onze Itterse basisschool. Wat dat zal zijn 
is nog even een verrassing!  
Daarna zal het programma “gedragen” en verzorgd worden door de CLOSE - BEND. 
Deze 6-mansformatie is ontstaan uit ex-leden van amateurbands uit de jaren 60 en 70 en staat garant voor een ge-
zellige avond met muzikaal entertainment.  
Op het repertoire staan bekende covers van popgroepen zoals: Beatles, Stones, Kinks, CCR, Troggs, Small Faces, 
Dave Clark Five, Spencer Davis Group, Dave Berry, Roy Orbinson en nog veel meer. 
Maar, en dat is het unieke, deze band doet dat niet allemaal alleen!! 
De leden krijgen versterking van zeer geroutineerde Itterse muzikanten, die zich met name in het verleden, op muzi-
kaal gebied, zeer verdienstelijk hebben gemaakt. 
Om de beurt zullen zij één of meerdere nummers van de 60/70-er-jaren-muziek voor hun rekening nemen. Er zijn al 
‘n tiental mensen benaderd en hun enthousiasme was hartverwarmend, want iedereen zei meteen: ja leuk, ik doe 
graag mee. 
Op deze manier wordt het dus een echte Itterse avond, of zoals één van de Itterse muzikanten opmerkte: “dat wordt 
dan niet “De vrienden van Amstel live”, maar “De vrienden van Itteren live”.  
Wie deze muzikanten allemaal zijn, blijft nog even “geheim” (tot na de generale repetitie, ha, ha!!), maar dat de leef-
tijd van de vrouwen en mannen tussen 16 en 61 jaar ligt willen wij u alvast verraden! 
Verder nog de volgende oproep: als er nog mensen/verenigingen zijn, die iets leuks (op muzikaal of op ander ge-
bied) willen doen, willen zij zich dan zo spoedig mogelijk wenden tot P. Schols om te bekijken, welke (on-)
mogelijkheden er zijn? 
Het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugde is bedoeld als aanmoediging, want als feestcommissie hebben we 
beslist mensen/zaken over het hoofd gezien! 
In de volgende uitgave van de Dorpsberichten zullen we u nader informeren. 
 
Met feestelijke groet, 
 
Namens de feestcommissie, 
Peter Schols    

 
 
De komende jaren zullen wij als school een koppeling trachten te bewerkstelligen tussen onze visie op leren en de 
brede school gedachte. Zoals u weet is onze school een brede (buurt)school, waarin school, peuterspeelzaal en an-
dere partners nauw samenwerken.  
 
Onze school herbergt een aantal brede school gedachten. Dit zijn:  
 

• samenwerking tussen peuterspeelzaal en school (over de stand van zaken rond de STEPS-
problematiek bericht ik u opnieuw in de volgende brief), 

• huisvesting van een bibliotheek steunpunt en samenwerking met Centre Ceramique. 
• netschool projecten (dit schooljaar start alweer het 3e traject), waarin kinderen en senioren op het ge-

bied van I.C.T. met elkaar samenwerken, 
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• samenwerking met C.N.M.E. op het vlak van milieueducatie. 
 
In de coördinatiegroep ‘brede school’, die frequent vergadert, vindt voortdurend overleg plaats tussen deze partners. 
Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Naast het volgen van de lopende en actuele thema’s, waarover we zowel 
proces- als productmatig zeer tevreden zijn, wordt ook steeds gekeken naar de toekomst. In onze visie is een school 
meer dan een instituut waar enkel kennisoverdracht plaatsvindt. We kijken niet alleen naar onszelf, onze blik is niet 
enkel naar binnen gericht.  
 
Onze school –en daarmee bedoel ik het team, de ouders en werkgroepen, de geledingen en de coördinatiegroep- 
richt zijn blik (ook) bewust naar buiten en houdt terdege rekening met ontwikkelingen op onderwijskundig, organisa-
torisch, maatschappelijk, en technologisch gebied. Dit houdt in dat wij kinderen bewust en goed willen voorbereiden 
op de toekomst en aandacht schenken aan leren en ontwikkelen op: sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch en cre-
atief gebied. Dit doen wij en willen wij blijven doen in samenwerking met onze ouders en partners. Dit is voor een 
school (en de levensvatbaarheid van de school) in een wel heel kleine kern als Itteren, zeker gezien huidige en toe-
komstige ontwikkelingen, van essentieel belang! Zo blijft de school en de kern Itteren, om maar eens een deftig 
woord te gebruiken: vitaal! 
 
Naast de huidige brede school componenten willen wij, passend bij onze schoolfilosofie, onderzoeken of verdere 
samenwerking met nieuwe partners mogelijk is! Er zijn diverse opties, die in de nabije toekomst worden onderzocht. 
Het hart van een brede school wordt eigenlijk gevormd door een partnerschap tussen school, peuterspeelzaal en 
kinderopvang. Welnu een aantal jaren geleden hebben de ouderraad en de school het ‘verlengde schooldag project’ 
georganiseerd. Gedurende zes weken konden kinderen op vrijwillige basis, tweemaal per week na de reguliere 
schooltijd in school, zich uitleven op met name sportief, cultureel en creatief gebied.  
 
Zowel verenigingen van Itteren, als de stichting Traject, als de ouderraad waren nauw met dit project, waarin kinde-
ren op een andersoortige manier werden opgevangen, betrokken. Dit project vond na het eenmalige experiment 
geen voortgang, omdat er onder de kinderen en ouders geen animo meer was. Recent onderzoek onder de ouders 
van onze leerlingen heeft aangetoond dat zowel voor- als naschoolse kinderopvang  (op dit moment) weinig kans 
van slagen heeft. Uit deze behoeftepeiling bleek dat de meeste kinderen voor opvang terecht kunnen bij familie en 
kennissen. In gezamenlijkheid met de Maastrichtse kinderopvang (MIK) bekijken we wel en continu of kleinschalige 
kinderopvang in de school in de toekomst tot de mogelijkheden kan behoren. 
 
Toch willen wij als school de samenwerking met de verenigingen van Itteren intensiveren en bekijken op welke wijze 
school en verenigingen (als oude en nieuwe bekenden van de school) in de toekomst kunnen samenwerken. Met 
andere woorden, hoe en op welke wijze kun je elkaar positief beïnvloeden?! Onlangs vond in de school een eerste 
bijeenkomst plaats, waarbij bijna alle verenigingen, van sportverenigingen tot toneelclub, acte de presence gaven.   
In deze bijeenkomst vond een oriëntering plaats. Verenigingen en school gaven aan, in deze aftastfase,  graag te 
willen samenwerken. Het is echter de vraag in welke vorm ‘we’ gaan samenwerken. Dit kan op twee manieren. Vere-
nigingen verzorgen individueel en/of  structureel gastlessen, die worden opgenomen in het lesprogramma van de 
verschillende groepen.  
 
Het is ook mogelijk dat participanten –gaan- meedoen aan een soort van verlengde schooldag, in het verlengde van 
de brede school gedachte.  In ieder geval zijn er mogelijkheden om met enkele verenigingen activiteiten te ontplooi-
en. Om meer duidelijkheid te krijgen in wat school en verenigingen voor elkaar kunnen betekenen wordt een tweede 
bijeenkomst belegd. Deze zal in maart ‘04 plaatsvinden, waarbij bovenstaande zinsnede als –algemene- doelstelling 
dient. Om een en ander te effectueren (concrete invulling) zijn een aantal vervolgbijeenkomsten nodig. Uiteindelijk 
kunnen we naar u, als ouder, berichten welke schoolse en eventuele nevenactiviteiten in school plaatsvinden en hoe 
een en ander vaste vorm krijgt in onze ‘brede school’.  
 
Als school krijgen we tijdens dit traject ondersteuning van ‘het huis van de sport Limburg’.  
Colette van den Heuvel, beleidsmedewerker van School en Sport zal in dit kader een ‘haalbaarheids en betaalbaar-
heidsonderzoek Sport gelijk na school doen’. Resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de voortgangs-
besprekingen met de verenigingen. De onderzoeksresultaten staan tevens op de agenda van de coördinatiegroep 
‘brede school’.  
 
Over sport, de samenwerking tussen sportverenigingen en school en het verbeteren van de lokale sport infrastruc-
tuur komt een aparte publicatie. Ik blijf u  omtrent dit item aldus op de hoogte houden! 
 
Marcel Janssen. 
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Programma Damesvereniging 2004 
 
 

 
17 maart: Tussen Kunst en Kitsch. Dit is vorig jaar zo goed bevallen dat we dit jaar op herhaling gaan. Er wor-

den wel veel meer antieke spullen verwacht als vorig jaar. Wie weet heeft u nog wel een schat op de 
zolder of in de kelder liggen. Doen dus! 

 
7 april: De heer Savelberg komt weer om een Paasstukje met ons te maken. Iedereen weet  dat dit een ge-

zellige creatieve avond wordt. Aanleg of niet, iedereen gaat met een mooi stukje naar huis. 
 
12 Mei: B.V.G. koken. Deze keer komen moeder en dochter voor ons koken. Ouderwets en modern dus. 
 
Juni/juli/aug: Eventueel uitstapje in juni. 
 
15 september: Resi Jongen. Zij maakt ons wegwijs over de Bach bloesem methode. Zij doet ook aan handlezen. 
 
13 oktober: Op veelvuldig verzoek komen de dames Vrijens, beter bekend als de Belzje medammekes ons weer 

een avond laten lachen. 
 
10 november: Corrie Heimans komt ons weer met haar volksdansgroep een gezellige avond bezorgen. Meedoen 

dus! 
 
21 november: Onze jaarlijkse rommelmarkt. Iedereen die al eens geholpen heeft weet dat het meer dan een gezel-

lige dag is. Onze dank aan de vele vrijwilligers. Zonder hun kan het bestuur ook niets. Goede spullen 
dus het hele jaar bewaren of naar Irma Chavagne brengen. 

 
17 december: Kerstavond. 
 
 
Alle vieringen beginnen om 20.00 uur en het is mogelijk een introducé mee te brengen tegen betaling van 3 euro, 
behalve de Kerstavond, dat is een besloten feest. Noteer datums in uw agenda zodat u ze niet kunt vergeten. Agen-
da staat ook in de Dorpsberichten en op de website van de Dorpsraad (www.itteren.nl) 
 
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 

Enquête naar geluidsoverlast Ankersmit zorgt voor grote beroering in Itteren. 
 
De enquête naar de mate van overlast van de geluidsproductie van Ankersmit heeft tot onze grote verbazing geleid 
tot veel en vaak emotionele reacties. Blijkbaar is het mensen in Itteren niet helemaal duidelijk geworden wat wij met 
deze actie hebben beoogd. Alvorens in te gaan op de resultaten willen wij daarom eerst nog eens uitleggen waarom 
deze actie is gevoerd. 
 
De Dorpsraad Itteren praat al jaren regelmatig met Ankersmit over een aantal zaken. Tijdens deze gesprekken ko-
men altijd een groot aantal onderwerpen aan de orde. Daaronder vallen ook zaken als overlast van het bedrijf. Te 
denken valt dan aan geluidsoverlast, stofoverlast, overlast van vrachtwagenbewegingen enz., maar ook het onder-
houd van het fietspad is een aandachtspunt. Daarnaast is Ankersmit een van onze sponsorbedrijven. In principe ver-
lopen deze gesprekken altijd in een goede sfeer. Ankersmit is zich er terdege van bewust dat het productieproces 
nadelige gevolgen kan hebben voor de omgeving. In het verleden zijn daar afspraken over gemaakt en Ankersmit 
heeft de afgelopen jaren ook al verschillende maatregelen genomen om de overlast te beperken.  
 
Waarom dan toch deze enquête? 
 
Ankersmit heeft bij besluit van 4 december 2001 een herziene vergunning gekregen van de provincie Limburg op 
basis van de Wet Milieu Beheer. Aan deze vergunning zijn een groot aantal voorwaarden verbonden o.a. op het ge-
bied van geuremissies, geluidsemissies, bodem, afvalverwerking, opslag e.d.. Bij de vergunningverlenende overhe-
den is de laatste jaren een kentering gekomen in het beleid, met name op het gebied van handhaving. Enschede en 

http://www.itteren.nl
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Volendam zijn de grote schrikbeelden waar controle lange tijd onder de maat is geweest en waar van alles is misge-
gaan. Dit heeft er toe geleid dat er door vergunningverlenende instanties veel beter wordt gecontroleerd op in ver-
gunningen opgenomen normen. De provincie Limburg heeft daartoe ook de mogelijkheden voor het indienen van 
klachten aanzienlijk verbeterd. Er is een milieuklachtentelefoon gekomen waar mensen hun klacht telefonisch kun-
nen kenbaar maken. Men heeft er ook voor gezorgd dat er iets met die klacht wordt gedaan. Voorheen hoorde men 
namelijk meestal niets meer als men eenmaal een klacht had ingediend. Ook werd het mogelijk klachten digitaal via 
de website van de provincie in te dienen. Ingediende klachten worden bekend gemaakt. Als snel bleek dat er regel-
matig klachten binnenkwamen over de geluidsproductie van Ankersmit. In korte tijd stond Ankersmit zelfs in de top 3 
van de milieuklachtentelefoon. Wie meer wil weten over het handhavingsbeleid van de provincie kan terecht op de 
website van de provincie www.limburg.nl.  
 
Voor de provincie was e.e.a. aanleiding om nader onderzoek te verrichten. De Provincie is zelf geluidscontroles 
gaan houden en heeft geconstateerd dat de geluidsproductie van Ankersmit op bepaalde tijden (aanzienlijk) hoger 
ligt dan de normen zoals in de vergunning aangeven. 
Tegelijkertijd werd de Dorpsraad door mensen benaderd met de vraag of er iets gedaan kon worden aan de geluids-
overlast. Omdat we wel vaker klachten kregen over Ankersmit is de Dorpsraad toen met Ankersmit gaan praten. Dat 
was medio 2002. In dit gesprek gaf Ankersmit aan zich bewust te zijn van de overlast, in lopende onderhoudswerk-
zaamheden milieu- en geluidsbesparende maatregelen te nemen, maar geen aparte geluidswerende maatregelen te 
willen treffen, want dat zou te kostbaar worden.    
 
De aanleiding voor de enquête was de ingezonden brief van twee inwoners van Itteren die klaagden over de geluids-
overlast van Ankersmit en vonden dat de Dorpsraad hierop meer actie zou moeten nemen. Van de zijde van de 
Dorpsraad was dit het sein om eens te gaan inventariseren hoe groot de mate van overlast is. Dit los van het feit dat 
de provincie al driemaal had geconstateerd (najaar 2002, voorjaar 2003 en najaar 2003) dat de normen worden 
overschreden. Op basis van de resultaten van deze enquête zouden we als Dorpsraad bekijken of en zo ja welke 
nieuwe acties ondernomen zouden moeten worden. 
 
Er zijn in totaal 65 reacties ontvangen, van de 430 huishoudens in Itteren. Dat is 15% van de bevolking en voor dit 
soort peilingen geen slechte opkomst. Omdat de enquête gepaard ging met nogal emotionele reacties hebben we 
als Dorpsraad besloten om niet huis aan huis de niet ingevulde enquêteformulieren op te halen. We gaan er voor-
alsnog vanuit dat de mensen die echt last hebben, de enquête hebben ingevuld. Voor alle zekerheid hebben we wel 
op onze website de mensen nogmaals op de enquête geattendeerd en vriendelijk verzocht om deze alsnog in te vul-
len als dat nog niet was gebeurd. Hierop is slechts één reactie ontvangen. 
De Dorpsraad bekijkt aan de hand van de ingevulde reacties of er een bepaald patroon valt te ontdekken bijvoor-
beeld overlast in bepaalde straten, inzicht in klachten en serieusheid ervan, of er wel of niet geklaagd is bij de Pro-
vincie en de redenen ervan etc. . .  Over de resultaten hebben we  contact gehad met Ankersmit en de Provincie om 
samen tot oplossingen te kunnen komen. 
 
Uitkomsten enquête. 
 
Van de ongeveer 430 huishoudens in Itteren hebben er zoals gezegd 65 gereageerd (15%). Hiervan hebben 30 
huishoudens overlast (de helft van de geënquêteerden) in uiteenlopende straten in Itteren en 33 huishoudens erva-
ren geen overlast (2 huishoudens hebben geen overlast maar ondersteunen wel deze actie, er waren tevens 2 kla-
gers uit Borgharen).  
 
22 huishoudens van de 30 die overlast ervaren, hebben met name 's nachts serieuze gezondheidsklachten zoals 
een gestoorde of slechte slaap waardoor overdag irritatie, vermoeidheid en soms zelfs lusteloosheid ontstaat. De 
meeste van hen hebben in de loop van de jaren zelf maatregelen genomen tegen de geluidsoverlast zoals: slapen 
op een andere kamer, rolluiken, dubbele beglazing of met de ramen dicht slapen. Dit blijkt echter niet voldoende te 
zijn. Opvallend is dat 21 huishoudens van de 30 die overlast hebben, nooit geklaagd hebben bij de Provincie. De 
redenen hiervoor lopen uiteen van 'niet op de hoogte zijn waar te klagen', 'we zijn al wat ouder en weten het niet pre-
cies', tot 'een enkeling begint niets tegen zo'n bedrijf'. De actie van de DR vindt grote aanhang en steun in deze 
groep met als belangrijkste reden dat rust en stilte, met name in de nacht, zeer belangrijk is voor de gezondheid; het 
leefgenot in Itteren niet op die manier tekort gedaan mag worden en een goede buur zich ook zo moet gedragen. Er 
wordt door deze 30 huishoudens aangedrongen op een verdere dialoog met Ankersmit en de Provincie vanuit de 
Dorpsraad, om tot beperking van de overlast te komen. 
 
33 huishoudens hebben aangegeven geen overlast te ervaren, eveneens uit verschillende straten. Hoewel de meer-
derheid van de 33 huishoudens geen verdere opmerkingen had, waren er ook enkele reacties toegevoegd, die jam-
mer genoeg een enigszins ‘agressief’ gehalte hadden. Dat betreurt de Dorpsraad, daar het enige dat de Dorpsraad 
met de enquête doet, is proberen een goed beeld te krijgen van de omvang en serieusheid van de klachten van me-
de Itternaren m.b.t. de geluidsoverlast van onze buur Ankersmit.  
 

http://www.limburg.nl
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Enkele reacties. 
 
Een veel gehoorde opmerking was dat men niet begreep dat de Dorpsraad zich met zoiets bezighield. Ankersmit ligt 
er al jaren, er zijn nooit klachten geweest en dan ook nog het sponsorgeld opstrijken. 
 
Ankersmit ligt er inderdaad al jaren en zolang Ankersmit er ligt zijn er ook klachten geweest. Zoals reeds gezegd 
heeft Ankersmit de laatste jaren enkele zaken in regulier onderhoud opgepakt om de overlast te beperken. Het feit 
dat Ankersmit er al jaren ligt is overigens niet relevant want in die jaren is heel veel veranderd. Het productieproces 
is anders geworden maar ook de normen van overheidswege. Ankersmit heeft aangegeven dat er in 1998 een Belgi-
sche maalmolen bij is gezet op het terrein te Itteren. Sindsdien zijn de klachten toegenomen in het dorp. Bovendien 
wordt er tegenwoordig veel meer aandacht besteed aan hinder en overlast dan vroeger. De maatschappij verandert; 
zaken die vroeger heel gewoon werden gevonden worden nu ter discussie gesteld. De mensen zijn mondiger gewor-
den en accepteren minder dan voorheen. Ook zijn er in het dorp zaken gewijzigd. Niet bekend is bijv. wat het effect 
van het kappen van de populieren Op de Bos is. Opgemerkt zij hierbij nog dat reeds bij de vergunningverlening in de 
jaren tachtig gesproken wordt over maatregelen ter beperking van de geluidsoverlast. Dit onderwerp speelt dus echt 
al jaren! Wij hebben dit geverifieerd bij Dorpsraadsleden die in de jaren tachtig actief waren. Destijds is Ankersmit 
niet verplicht gesteld om geluidsbeperkende maatregelen te nemen in verband met de hoge kosten die daaraan ver-
bonden waren. Wel moeten zij zich natuurlijk aan de vergunde geluidsnormen houden. 
 
Dat Ankersmit een sponsor is van de Dorpsraad en van veel verenigingen staat los van deze problematiek. We pra-
ten al jaren met Ankersmit over allerlei zaken, ook over de overlast, en de sponsoring is daarbij nooit een punt van 
gesprek geweest. Deze zaken moet men dan ook los van elkaar zien. Sponsorgeld is geen zwijggeld! Ankersmit is 
zich daar terdege van bewust en kan deze zaken goed scheiden. Dat geldt overigens voor de meeste organisaties 
waar het productieproces gepaard gaat met overlast. Denk maar aan DSM, de Luchthaven of de ENCI. Voor sommi-
ge inwoners van Itteren ligt dat blijkbaar anders. Zij kunnen dit onderscheid helaas niet maken. 
 
Hoe zit het met de werkgelegenheid?  
 
Verschillende mensen van Itteren werken of hebben bij Ankersmit gewerkt of werken er via toeleveringsbedrijven. 
Deze opmerkingen zijn terecht. Maar daar gaat het op dit moment helemaal niet over. We zijn aan het inventariseren 
hoe groot de overlast is. Op basis van deze inventarisatie  praten we  met Ankersmit en de Provincie. We moeten 
niet vergeten dat de provincie uiteindelijk beslist wat er gaat gebeuren. Dat zal altijd in overleg gaan met het bedrijf. 
Het bedrijf zal ook altijd in de gelegenheid gesteld worden om maatregelen te treffen. Angst voor verlies van werkge-
legenheid is op dit moment helemaal niet aan de orde. 
 
Het zijn natuurlijk allemaal nieuwkomers die klagen! 
 
Ook deze kreet is vaak gevallen. Niets is minder waar. Toevallig waren de twee briefschrijvers geen “echte” Itterna-
ren. Van degen die geantwoord hebben dat ze last hebben van Ankersmit, komt het de meerderheid oorspronkelijk 
van Itteren! 
 
Gevraagd is of er ook sprake was van overlast van andere bedrijven in de Beatrixhaven. 
 
Behoorlijk wat mensen (17 van de 65) blijken zich te storen aan Maasdok, vooral in het weekend. We hebben echter 
geen idee of Maasdok een vergunning heeft en zo ja of er bepaalde voorwaarden aan deze vergunning zijn verbon-
den. We zullen dit navragen bij de Provincie. Ook was er weer een melding van kapotte banden als gevolg van me-
taalsplinters van de fa. Dotremont.  
 
Vervolgstappen. 
 
Inmiddels zijn de resultaten van de enquête besproken met een delegatie van Ankersmit. Dit overleg is in een goe-
de, en constructieve sfeer verlopen. Ankersmit zelf heeft inmiddels, op basis van door een onafhankelijk bureau ge-
dane metingen, bevestigd dat er inderdaad sprake is van normoverschrijding. In samenwerking met de  Provincie 
doet het bedrijf inmiddels voorstellen en aanpassingen om tot geluidslast beperking te komen.  
 
Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het door Ankersmit geschreven artikel dat ook in deze Dorpsbe-
richten is opgenomen. 
  
Zie voor totale enquête uitslag: www.itteren.nl  

http://www.itteren.nl
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Ingezonden brief: 
 
Betreft:  Geluidsoverlast Itteren 
 
In de loop van 2001 bereikten Ankersmit 
steeds vaker klachten van enkele inwoners 
van Itteren over geluidsoverlast van de installaties van het bedrijf. Ons bedrijf neemt een goede relatie met haar bu-
ren erg serieus. 
 
In 2002 besloot Ankersmit daarom, net als de afdeling Handhaving en Monitoring van de Provincie Limburg, diverse 
metingen uit te voeren naar de geluidsoverlast in Itteren. De manier waarop deze metingen zijn uitgevoerd heeft on-
voldoende duidelijkheid gegeven over de bijdrage van Ankersmit in de gemeten geluidsniveau’s.  
Naar aanleiding van deze onduidelijkheid en de aanhoudende klachten van enkele bewoners uit Itteren is Ankersmit 
medio 2003 gestart met een uitvoerig onderzoek naar de mogelijke oorzaken. Het doel van het onderzoek is het 
vastleggen van de bijdrage van Ankersmit en een plan van aanpak op te stellen om de klachten te verminderen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ankersmit in samenwerking met externe geluidsdeskundigen van het advies-
bureau Cauberg-Huygen. Het onderzoek omvat het meten van de geluidsproductie van een tweetal productie-
installaties en het toetsen van de mogelijke geluidsreducerende maatregelen in het geluidsmodel zoals in de milieu-
vergunning gebruikt wordt. Vervolgens worden de benodigde geluidsreducerende maatregelen uitgevoerd. Na het 
uitvoeren van de afzonderlijke maatregelen wordt steeds door middel van een meting gecontroleerd of de genomen 
maatregel het gewenste effect heeft. In januari 2004 is voor een van de twee installaties de voorgenomen maatregel 
effectief uitgevoerd door de geluidsbron akoestisch af te schermen. Uit metingen blijkt dat de maatregel het gewens-
te effect heeft. De studie naar de mogelijke maatregelen voor de andere installatie is in volle gang en zal gezien de 
omvang en complexiteit naar verwachting binnen twee maanden worden afgerond, waarna de uitvoering wordt ge-
pland met de diverse uitvoerende partijen. Vervolgens wordt wederom een controlemeting uitgevoerd onder de voor-
geschreven omstandigheden. 
 
Om aan te geven dat het meten en beoordelen van geluid een moeilijke materie is wordt in de onderstaande tekst 
door adviesbureau Cauberg-Huygen een beknopte toelichting gegeven over het beoordelen en meten van geluid. 
 
De toegestane hoeveelheid geluid voor een bedrijf wordt vastgelegd in de milieuvergunning. Bij de aanvraag voor 
een milieuvergunning wordt hiertoe door het betreffende bedrijf een akoestisch onderzoek overlegd waarin de 
akoestische consequenties van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten inzichtelijk worden gemaakt. Door het bevoegd 
gezag wordt in het traject van vergunningverlening beoordeeld of het geluidsniveau ten gevolge van een bedrijf vol-
doet aan in redelijkheid te stellen maatregelen en daarmee vergunbaar is.  
De methoden van meten en rekenen voor ‘industrielawaai’ zijn wettelijk vastgesteld en opgenomen in de 
‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ uit 1999. Omdat ten gevolge van stoorlawaai (andere bedrijven, 
vliegtuigen, schepen, wegverkeer, etc) bij nagenoeg geen enkele woning het geluidsniveau ten gevolge van een be-
drijf direct kan worden gemeten voorziet de Handleiding in een rekenmethode om de geluidsniveaus ter plaatse van 
woningen vast te stellen. Hiertoe wordt het geluid aan de bron gemeten en met een rekenmodel van het bedrijf en de 
directe omgeving ter plaatse van woningen berekend. De  op deze manier bepaalde geluidsniveaus ter plaatse van 
woningen gelden als beoordelingsniveau en worden in betreffende milieuvergunning als voorschrift opgenomen. Bij-
zonder aan de locatie van Ankersmit is hierbij dat het bedrijf is gevestigd op een krachtens de Wet geluidhinder ge-
zoneerd industrieterrein. Voor deze industrieterreinen geldt dat er op basis van de Wet geluidhinder een geluidzone 
rond het industrieterrein is vastgesteld. Deze zone stelt een grens aan de gecumuleerde geluidsuitstraling van alle 
bedrijven op het industrieterrein tezamen.  
Zoals reeds aangegeven is het zeer complex en in veel situaties onmogelijk middels geluidsmetingen ter plaatse van 
woningen de exacte bijdrage van een bedrijf vast te stellen. Hierin spelen factoren als representatieve bedrijfssituatie 
bij het bedrijf, stoorgeluid en weersomstandigheden tijdens de meting een belangrijke rol. Vanwege bovenstaande 
(externe) invloeden is het gemeten geluidsniveau niet gelijk aan het beoordelingsniveau zoals dit in de milieuvergun-
ning is gedefinieerd. Een belangrijke rol hierbij speelt de vraag hoeveel geluid ten gevolge van de overige bedrijven 
op het industrieterrein bijdraagt aan het gemeten geluidsniveau. Bij de selectie van haalbare maatregelen is derhalve 
een complexe afweging noodzakelijk tussen technische haalbaarheid van maatregelen, het geluidseffect en de kos-
ten.    
Zowel Ankerpoort als Cauberg-Huygen heeft vertrouwen in het verminderen van de geluidsoverlast door bovenge-
noemde aanpak. Gezien de complexiteit van de te nemen maatregelen en de tijd die nodig is voor het correct uitvoe-
ren van de controlemeting is naar verwachting een termijn van negen maanden nodig. Ankersmit zal de voortgang 
van het project tijdig communiceren aan de Dorpsraad van Itteren. 
 
Ing. Jan Jansen, Plant Manager Ankersmit Maalbedrijven BV 
 
Ing. Robert Slangen, Unitmanager Milieu, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV 
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Persbericht 
 
 
 
 
 
 
VACATURES BIJ TV MAASTRICHT 
 
TV Maastricht wordt voornamelijk door professionals gemaakt.  
 
Echter programma’s als Kompenijj, Tekst TV, Pick Up en Buurt TV worden voor een groot deel  door vrij-
willigers gemaakt. 
 
Al een aantal jaren (onlangs werd de 75ste Kompenijj uitgezonden) zijn Maastrichtenaren op nu deze ma-
nier binnen de eigen lokale omroep actief. 
 
Onder de naam VTV (Vrijwilligers Tv Maastricht) werken ze met veel succes binnen functies als redactie, 
techniek en presentatie.  Ook jongeren leveren een niet  onbelangrijke bijdrage, de frisse kijk van deze 
leeftijdsgroep levert o.a. het bijdetijdse  jongeren magazine – Pick Up - op.   TV maken is aantrekkelijk, 
derhalve zijn er vaak weinig of geen vacatures.  
 
Wijzigingen in organisatiestructuur maken hier nu een uitzondering op.  Concreet wordt er nu gezocht 
naar mensen die een tv team willen leiden.  Het betreft de opdracht om met een klein groepje  enthousias-
telingen korte tv-items te maken  Goed kunnen organiseren en samenwerken zijn de belangrijkste vereis-
ten.  Aan tijd kost het gemiddeld 4 uren per week en U hoeft niet in beeld te komen. 
 
Ook op andere terreinen  is er audiovisueel werk bij TV Maastricht . Zo wordt er  b.v. gezocht naar iemand 
die cd’s wil samenstellen t.b.v. de kabelkrant en/of de website wil onderhouden. 
Voor de een is het hobby, voor de ander het opdoen van werkervaring en iets voor Maastricht willen bete-
kenen. Zoveel vrijwilligers zoveel motieven om mee te werken. 
 
Ondersteuning is er volop. Vrijwilligers TV Maastricht werd door de Gemeente in december uitgeroepen 
tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. 
 
Naast de tv-aandachtsgebieden:  senioren, junioren, sporten, buurten, vrijwilligerswerk en Maastricht alge-
meen, wordt er binnenkort ook radio gemaakt . TV Maastricht en Radio Maastricht werken in deze samen. 
Er wordt derhalve nu ook gevraagd naar medewerkers die eigentijds vorm weten te geven aan de uitda-
ging om tv met radio te gaan combineren. 
 
Woont U in Maastricht en wilt U meer weten over de in dit artikel genoemde vacatures dan 
kunt U per e-mail contact opnemen met vtv@tvmaastricht.nl. Er volgt dan een uitnodiging voor een infor-
matief en nog vrijblijvend gesprek. 

Takkenroute 
 
Op maandag 5 en 19 april is er weer de halfjaarlijkse takkenroute. U kunt uw snoeiafval gebundeld aan de straat 
zetten. 

mailto:vtv@tvmaastricht.nl
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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 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 

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 
   
 
Kopij (liefst electronisch) inleveren voor: 10 mei 2004 
 
Volgende uitgave: 31 mei 2004 

Activiteitenkalender voor de maanden maart, april 
en mei: 
 
17 maart: Tussen kunst en kitsch, damesvereniging; 
25 maart: Info bijeenkomst 55+ ers; 
5 april: Takkenroute; 
7 april: Paasstukjes maken, damesvereniging; 
19 april: Takkenroute; 
29 april: Info bijeenkomst 55+ ers; 
30 april: Koninginnedag; 
12 mei: B.V.G. Koken, damesvereniging; 
30 en 31 mei: Pinksteren, kermis 

Wat is er te doen de komende  
maanden? 

Dankbetuiging: 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor alle hartelijke en 
leuke reakties die ik heb gekregen na mijn uitroeping tot 
Prins van de Vreigeleirkes. Ook namens mijn moeder be-
dankt. 
 
Prins Niels I 
 
Voor wie nog eens wil nagenieten van carnaval 2004 kan 
terecht op de website van de Vreigeleire:  
 
http://cvdevreigeleire.nutsonline.nl. 

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


 

 



 

 


