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Itterse dorpsberichten
Een snelweg voor koeien of ?
Er gaan dingen veranderen,
dat gebeurd altijd natuurlijk,
alleen nu lijkt het wel erg
zichtbaar in Itteren. Tenminste zo lijkt het.
Alleen wat is er nu echt aan
de hand en wat weten we
echt en vooral wat kunnen
we er mee?
We weten dat grootte stukken rond Itteren worden afgegraven, het landschap
daar gaat voor goed veranderen. Wat nu een vriendelijk
landelijk landbouwgebied is
wordt een natuurgebied
waarin de Maas een hoofdrol
krijgt en waar de oude verbinding met het Geuldal weer
in ere wordt hersteld. Die
verbinding is indertijd verbroken door de A2 en het
Julianakanaal .
Ook aan de zuidkant komt
aan de Maas tussen Itteren
en Borgharen een dergelijk
gebied dat eigenlijk ook verbonden is het de Belgische
kant.
Itteren komt dus echt midden in een natuurgebied te
liggen en er zijn maar heel
erg weinig dorpen in Nederland die dat kunnen zeggen.

Itteren komt zo centraal in dat
gebied terecht dat het eigen3
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lijk door Itteren in tweeën
geknipt wordt. Dieren en
misschien ook een stuk of 10
koeien moeten Itteren passeren.
Als we op de kaart kijken kan
dat op 2 plaatsen, an de
oostkant, tussen het voetbalveld en het kanaal of
langs de Kanjel over het
Brook dus. Als je het aan
dieren vraagt zullen die liever
langs de beek trekken denk
ik en staatsbos beheer denkt
dat waarschijnlijk ook. Dus ‘t
Brook komt in de knel.

Ik heb een goed zicht op wat
er op ‘t Brook gebeurd. Zo
gauw het weer het toelaat
wordt er gevoetbald, als het
iets langer licht blijft en iets
warmer ‘s avonds wordt het
Jop bevolkt. Als het echt lekker weer is zitten er moeders
met kleine kinderen gezellig
op de bankjes te babbelen
en op zondagochtend komen
er een aantal ouderen voor
een soort picknick .
Het parkeerplaatsje is vol als
de fanfare oefent of iemand
begraven wordt. Twee keer
per jaar is er kermis en het
volk verzamelt zich er om de
prins uit te roepen.
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Ik wens..............
* ruiterpaden waar ik lekker op kan rijden met mijn paard,
* dat ik nog heel lang mag leven,
* dat de natuur rondom Itteren nog mooier gaat worden,
* dat er leuke speelplekken komen, zodat de kinderen ook fijn
kunnen blijven spelen in Itteren,
Daarnaast heeft het Weggelke er een vaste plek gevonden. Het Brook heeft dus
duidelijk een functie in Itteren
,het is niet zo maar een stuk
braak liggend groen, en die
functies moeten we houden,
alleen moet dat in de huidige
vorm of is dat misschien nog
te verbeteren?
Veranderen is altijd lastig zeker als je uitgaat van verlies
en het gevoel hebt geen invloed te hebben op die veranderingen, dan gaan de
hakken in het zand en komen
de barricaden in zicht en te
recht.
Alleen …..gaan we iets verliezen? Is er ook iets te winnen? Hebben we geen invloed? Wat kan weerstand
opleveren? Wat is voor Itteren het voordeligst? Waar
maakt het dorp als een leefbare gemeenschap de meeste kans om te blijven bestaan?
Een ding weet ik zeker, hoe
meer weerstand hoe minder
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invloed. Dat is een oude wet
als je je afzet gaan aan de
andere kant de deuren dicht
en kan iedereen alleen nog
verliezen.
Wat nu dan? Staatsbosbeheer steekt een hand uit.
Wethouder Hazeu heeft ons
bezworen dat hij echt overleg
gaat organiseren waar iedereen een rol in kan spelen.
Mijn voorstel is daarop in te
gaan met zoals dat heet een
open mind.
Laten we eens dromen over
wat het worden kan. Kan er
in de nieuwe natuur
door kinderen gestruind
worden, kunnen ze er
hutten bouwen en zo?
Waar kan dan gevoetbalt worden, waar kunnen de jongeren te
recht, hoe open wordt
het gebied? Hoe kan
de leefbaarheid er van
profiteren , ik daag iedereen uit hierover zijn
fantasie te laten gaan
en daar met ons met de

gemeente met staatsbosbeheer en met weet ik wie over
in gesprek te gaan, wie weet
wat er dan uitkomt.
De schooljeugd heeft er in
ieder geval al over gedacht.
Rond boomplantdag hebben
ze hun wensen opgeschreven. Deze wensen vind u in
de rest van dit blad terug. De
foto’s die daarbij staan zijn
van Alf Mertens.
Ik daag hun uit om verder
mee te denken hoe die wensen vorm kunnen krijgen en
wat ze zelf kunnen doen om
hun wensen uit te laten komen.
Nog een ding, vroeger wandelde koeien door het dorp
en als we dit nog ergens op
vakantie tegenkomen vinden
we dat prachtig…………….
Joop Verhulst
Dorpsraad
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Wereldoorlog. Hier hebben
enkele mensen op gereageerd en foto’s geschonken
aan de schrijver van een
boek: “Het radiotoestel
Tweede Wereldoorlog”. Deze
schrijver, Gidi Verheijen, heeft
gemeend om de drie mensen
van Itteren die foto’s geleverd hebben een boek aan te
bieden.
Omdat er nogal veel mensen
van Itteren nog herinneringen
hebben aan de oorlog heeft
de Dorpsraad gemeend om
hiervoor een middag te organiseren. Dat gaat gebeuren op zondag 26 april om ±
14.30 uur in jullie café ’t Trefpunt. Daar willen we kijken of
we nog wat spullen uit de 2e
WO kunnen plaatsen. Voor
de belangstellenden wordt
gezorgd voor een stukje
vlaai. Na een korte inleiding
zal Gidi, de schrijver, het
boek aan Pierre Bastings, Pie
en Thei Dolmans geven
waarna er nog gezellig wat
gekletst en gedronken kan
worden. U bent bij deze van
harte uitgenodigd.

R a d i o ’s u i t d e 2 e Wereld˘¯oorlog
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Een tijdje geleden zijn we
gevraagd om te kijken of er
mensen van Itteren waren die
nog foto’s hadden van oude
radiotoestellen vanuit de 2e

Ook op de basisschool wordt
aandacht geschonken aan
de 2e Wereldoorlog. Pierre
Bastings Mevrouw (Nie)

Itterse dorpsberichten
Lhomme en Wim Beijer waren op donderdag 9 april
naar school gegaan en hebben hierover verteld. Pierre
heeft zijn “poppy-krans”
overgedragen aan de kinderen van de basisschool met
de vraag of zij deze krans
ieder jaar (in ieder geval) tussen 5 mei en 2 juli en rond
Allerheiligen en Allerzielen
willen ophangen bij het monument bij de gevallen vliegeniers van de bommenwerper bij de kerk. Deze bommenwerper is in de nacht
van 1 en 2 juli 1941 neergestort ten noorden van Itteren
in de buurt van de leestafel
aldaar.
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Gesprek met
wethouder Hazeu.
Ongeveer twee keer per jaar
heeft de Dorpsraad een gesprek met wethouder Wim
Hazeu. Hier worden dan de
zaken naar voren gebracht
waar wij ons bezig mee houden. Op maandagavond 16
februari kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
Ongelijkvloerse kruising:
Het voorstel van de Dorpsraad was dat de weg van de
dijk bij Op de Bos tot naar de
(slinger) oprit van het kanaal
verhoogd te maken zodat
eerst het vrachtverkeer van
de Grensmaas en daarna
(eventueel water en) dieren
onderlangs kunnen gaan. Er
is een handtekeningactie
geweest en er kwamen berekeningen of dit haalbaar was.
De wethouder geeft aan dat
nu de Grensmaaswerken uitgevoerd worden, de kans dat
er aan deze zijde nog hoogwater komt, gering is. Dan
zouden de kosten om zo’n
ongelijkvloerse kruising te
maken niet opwegen tegen
de effectiviteit ervan. Om dit
te kunnen zeggen willen we
wel weten of dit daadwerkelijk zo is. Onze deskundigen
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* dat mijn familie nog lang en gelukkig leeft en dat de natuur blijft
bestaan,
* dat er altijd speelplekken voor ons blijven,
* ruiterpaden in Itteren en een manege met een buiten- en binnenbak,

van de Dorpsraad (Sander en
Han) hebben derhalve nog
vragen gesteld zoals hoe
groot de kans dan is dat er
inderdaad hoogwater komt.
Daarnaast willen we weten
wat de kosten zijn van de
ongelijkvloerse kruising min
de kosten die men nu moet
maken om de vrachtwagens
van de Grensmaas over de
Bos te laten gaan. Al met al:
wordt vervolgd.
Koeiensnelweg:
De gemeente zal de regie
nemen om voor 1 mei 2009
een start te maken met een
overlegstructuur om de Ecologische Hoofd Structuur (zie
elders) in te bedden in een
plaatselijke situatie. Dat betekent dat er binnenkort
overleg is met de betrokkenen hierover.
Centrumplan:
Samen met Woningstichting
Maasvallei wordt bekeken of
er woningen in de boerderij
van Lardinois geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn
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er nog meer ideeën om in
Itteren te bouwen. Op dit
moment worden in de gehele
gemeente Maastricht alle
bouwprojecten onder de
loep gelegd of dit wel nodig
en financieel haalbaar is.
Mensen van de gemeente
zijn bezig om dit uit te zoeken maar wij willen als
Dorpsraad dat er in Itteren
nog enkele tientallen woningen / appartementen komen
om vooral de (kinderen en

andere) mensen van Itteren
de gelegenheid te geven om
in Itteren te kunnen (blijven)
wonen.
Verkeerssituatie Pasestraat:
Na de analyse van de enquête die heeft plaatsgevonden,
zullen de bewoners van de
Pasestraat rond het uitkomen van de Dorpsberichten
geïnformeerd moeten zijn
over de te verwachten maatregelen.
Asfalt parkeerplaats ’t Brook:
De wethouder heeft beloofd
dat de parkeerplaats op ’t
Brook opnieuw geasfalteerd
zal worden. Hopelijk is dat
voor de Pinksteren want dan
komt ook de kermis weer…

Itterse dorpsberichten
Defibrillator.
In het winternummer werden
vrijwilligers gevraagd voor
het bedienen van een defibrillator. Dat is een apparaat
waarmee een hart weer aan
de gang gebracht kan worden bij een hartstilstand. Met
deze vrijwilligers zijn we als
Dorpsraad op donderdag 12
februari 2009 bij elkaar geweest en hebben een presentatie gekregen van Jock
Hoofs van “BHV-competent”.
Jock vertelde de waarheden
en de onwaarheden rondom
dit apparaat.
Hij vertelde onder andere dat
de meeste hartstilstanden
gebeuren in de thuissituatie.
Als zo iets gebeurt, zou je
eigenlijk eerst zo snel mogelijk 112 moeten bellen en
daarna gaan reanimeren.
Door het reanimeren zorg je
ervoor dat de bloedsomloop
doorgaat maar gebeurt er
niks met het hart. Als er langer dan 3 minuten geen
bloedsomloop is, zal waarschijnlijk hersenbeschadiging
optreden. De defibrillator kan
ervoor zorgen dat het hart
weer gaat kloppen maar dan
moet je er wel snel bij zijn.
Hoe langer je hiermee wacht,
hoe minder de kans om het
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te overleven. Jock had ook
een (reanimatie) pop bij zich
en er werd voorgedaan welke handelingen gedaan moeten worden bij een hartstilstand en hoe de defibrillator
werkt.

meren en de ander gaat de
defibrillator ophalen en probeert het hart zo snel mogelijk weer aan het kloppen te
krijgen. Snelle en adequate
hulp binnen de eerste 6 minuten is van levensbelang.

Als er bij u in de buurt iemand is met een hartstilstand, moet u eerst 112 bellen en daarna worden de
vrijwilligers via een SMS ingeschakeld. Eén (van de opgeroepen groep) gaat reani-

Op deze bijeenkomst waren
twaalf vrijwilligers die zich als
echte ambassadeurs voelden
want na enkele dagen hadden zich weer zes nieuwe
vrijwilligers aangemeld. De
Dorpsraad heeft een aan-

Itterse dorpsberichten
vraag bij de gemeente ingediend om twee defibrillatoren
(één in oud Itteren en één in
de nieuwe buurt) te plaatsen
en om een jaarlijkse cursus
te kunnen betalen voor onze
vrijwilligers.
Ook u kunt zich nog steeds
opgeven om ook vrijwilliger
te worden. U krijgt dan een
jaarlijkse cursus reanimeren
en wordt geSMSt als de
nood aan de mens is. Neem
dan contact op met Maria
Lhomme (Ruytersstraat 18,
tel.: 3652040,
maria.lhomme@home.nl) of
Wim Beijer (Op de Bannet 8,
tel.: 3644126
, w.beijer@home.nl)
Als de defibrillatoren geplaatst zijn en de cursus is
gegeven, zullen wij u weer
informeren.
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* dat de school in Itteren helemaal wordt opgeknapt,
* dat er in Itteren leukere speelplaatsen komen,
* voetbalnetten voor op 't Brook, dat is ons al heel lang beloofd,
* iedereen in Itteren een gelukkig leven,
* een leuke nieuwe speelplaats voor de kinderen in Itteren,

LAATSTE NIEUWS
Vlak voor het verstrijken van
onze deadline hebben we
goedkeuring van de gemeente gekregen en hebben de
defibrillatoren besteld. De
vrijwilligers krijgen binnenkort een cursus reanimeren
en het omgaan met de defi-

brillator. Als u nog vrijwilliger
wilt worden, zult u er snel bij
moeten zijn. Binnenkort zullen de AED’s worden opgehangen.

Itterse dorpsberichten
Veldwegen Itteren.
Van oudsher zijn er in de
omgeving van Itteren talrijke
brandgangen, voetpaden en
veldwegen. De paden en
wegen zijn eigendom van de
Gemeente Maastricht. Het
onderhoud gebeurt vanuit de
sector Stadsbeheer door
zowel de eigen onderhoudsdienst als derden.
Veldwegen dienen voornamelijk als toegangsweg naar
de aangrenzende landbouwgronden
en weilanden en
zijn voorzien van een z.g.
half-verharding van puingranulaat. Deze half-verharding
is waterdoorlatend zodat regenwater ter plaatse kan infiltreren. Deze half-verharding
is stabiel genoeg om landbouwvoertuigen veilig en altijd van de veldwegen gebruik te laten maken. Het
onderhoud bestaat voornamelijk uit het periodiek los
trekken van de bovenlaag
waarna deze opnieuw wordt
geëgaliseerd en aangewalst.
Indien nodig wordt het aanwezige puingranulaat aangevuld. De bermen langs de
veldwegen worden 2 keer
per jaar gemaaid.
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Voetpaden bevinden zich
tussen de diverse landbouwgronden en weilanden en zijn
vaak bedoeld als doorgaande wandelroute, maar ook
als toegangspad tot particuliere eigendommen langs deze paden. De paden zijn onverhard, meestal van aangetreden aarde. Van oorsprong
liggen zij lager dan de omliggende percelen. Ook hier
dient de onverharde ondergrond als infiltratiemogelijkheid. In een landbouw-, c.q.
buitengebied is het van belang om regenwater zoveel
mogelijk ter plaatse te laten
infiltreren. Het onderhoud
bestaat uit het maaien van
de aanwezige vegetatie.
Brandgangen tenslotte dienen in eerste instantie ter
ontsluiting van achtertuinen.
Vaak zijn deze brandgangen gedeeld eigendom van de aangrenzende woningeigenaren, of eigendom
van een wooncorporatie indien er sprake
is van huurwoningen.
In Itt e re n z i j n d e
brandgangen echter
eigendom van de
G e m e e n t e M a a stricht. De brandgan-

gen zijn voorzien van gebroken grind zodat ook bij natte
omstandigheden de bewoners normaal hun achtertuin
kunnen bereiken. Periodiek
wordt er nieuwe grind aangebracht. Bij de bestrijding
van onkruid op verhardingen
worden de brandgangen ook
mee genomen.
Indien er vragen zijn betreffende onderhoud en beheer
kunt u dit kenbaar maken via
het klantenmeldpunt van de
Gemeente Maastricht, tel.
043-3504000 of via mailadres post@maastricht.nl.
Met vriendelijke groet,
Pieter van der Waa, Coördinator Openbare Ruimte,
Gemeente Maastricht.

Itterse dorpsberichten
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Boomplantdag
Op woensdag 18 maart was de Nationale Boomplantdag en in Itteren zijn op de Stuifkensweg 27
wilgen (salix alba) en 17 essen (Fraxinus Exelcior) geplant. Staatsbosbeheer (SBB) heeft hier alle
medewerking aan verleend. Als voorbereiding kwam op maandag 16 maart Pascal Romberg van
SBB een gastles op de basisschool geven over de ontwikkelingen in Itteren en het natuurgebied
dat zal worden aangelegd. Woensdag rond de klok van 11 gingen de basisschoolleerlingen naar
het Brook en hadden allerlei wensen gereed om aan de bomen te hangen. Nadat de bomen geplant waren kregen de kinderen krakelingen en peperkoek. Door het koekhappen werd de grond
om de bomen goed aangestampt. De dorpsraad trakteerde ook nog op appels en een drankje.
Pascal Roomberg van Staatsbosbeheer had voor alle kinderen een attentie.
Rond twaalf uur kwam wethouder Hazeu vertelde een woordje en plantte ook nog een boom.
Hieronder ziet u nog enkele foto’s .
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De Huiszwaluwen
van Itteren en Borgharen
Itteren en Borgharen zijn een
van de weinige plekken waar
je nog alle soorten zwaluwen
tegenkomt. Één van die is de
huiszwaluw, herkenbaar aan
de korte staart en de witte
band rond het achterlijf. In de
zomer scheren ze in kleine
groepjes over het dorp op
zoek naar voedsel in de vorm
van vliegende insecten. Het
zijn dus prima insectenverdelgers. Huiszwaluwen maken een nest aan de buitenkant van gebouwen. Ze gebruiken modder om een
kommetje te maken, beschut
onder de rand van het dak.
Het gaat niet goed met de
huiszwaluw in Nederland. In
ons nette landje vliegen
steeds minder insecten rond
en het is vaak moeilijk om
aan modder te komen. Daarnaast spelen ook de omstandigheden in de overwinteringgebieden, ten zuiden
van de Sahara een rol. Om
inzicht te krijgen in de problemen van dit mooie vogeltje en om beschermingsmaatregelen te kunnen nemen zijn er iedere zomer tellingen van de nesten. Deze
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worden uitgevoerd door SOVON, de Nederlandse vereniging voor vogelonderzoek.
Borgharen en Itteren zijn
vanaf 1994 jaarlijks geteld.
In Itteren telden we 17 nesten, eentje minder dan verleden jaar. Hier moeten we helaas een gestage daling constateren die na 2005 begon.
In Borgharen is het aantal
nesten flink afgenomen. Begin negentiger jaren telden
we 40 tot 50 nesten. In 2005
en 2006 werd het dieptepunt
bereikt met 6 nesten in het
hele dorp. 2007 gaf een licht

herstel tot 9 nesten en dit
jaar telden we 11 nesten, allemaal in het oude deel van
het dorp. Hopelijk zet deze
trend door en wordt Borgharen weer het oude bolwerk
van de huiszwaluw.
Graag wil ik alle mensen bedanken die één of meerdere
nesten aan hun gevel hebben en de overlast voor lief
nemen. Zwaluwen horen bij
een dorp en ik hoop dat we
nog jaren kunnen genieten
van deze kleine luchtacrobaten.
Carlo Poolen

Itterse dorpsberichten
Fanfare St. Martinus
Beste mensen,
Het laatste bericht over Fanfare St. Martinus is alweer
een poosje geleden.
We kunnen stellen dat we
ons jubileumjaar goed hebben afgesloten, en kunnen
terug kijken op een aantal
mooie concerten en uitvoeringen van alle geledingen
binnen onze vereniging.
Maar zoals in iedere vereniging verandert er ook wel
eens wat, zo willen we U
mededelen dat onze dirigent
Ludo Roijen helaas gestopt
is als dirigent van onze vereniging en dit na ongeveer 5
jaar.
Vele concerten mochten wij
als leden onder zijn deskundige leiding musiceren en als
hoogtepunt willen we toch
nog even aanhalen de promotie naar de derde divisie
waar van te voren niemand
aan had durven denken.
Zodoende hebben wij op
maandag 3 maart tijdens
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onze repetitie dan ook op
gepaste wijze afscheid genomen en heeft Ludo symbolisch het stokje overgegeven aan onze nieuwe dirigent
Jac Sniekers die inmiddels al
met veel energie een aantal
repetities heeft gegeven.
We willen Jac dan ook veel
succes wensen en hopen dat
we nog vele mooie muzikale
momenten samen met hem
mogen meemaken en willen
hem dan ook tijdens zijn eerste concert aan het Itterse
publiek voorstellen, wanneer
dit plaats vindt zult U tijdig
van ons horen.

actie van de mensen begrijpen die zeggen, ze zullen het
geld wel niet nodig hebben.
Wij kunnen U verzekeren dat
we het geld wel degelijk nodig hebben om als vereniging te blijven draaien.

Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om
U mede te delen dat wij in de
tweede week van mei bij U
langs zullen komen voor de
donateurs actie die helaas
door personele bezetting een
aantal keren niet heeft kunnen plaatsvinden, zo ook de
verjaardag actie die wij helaas niet meer rond krijgen
door personele bezetting.
Natuurlijk kunnen wij de re-

Ook word het steeds moeilijker voor het bestuur om alles
geregeld te krijgen, we hebben namelijk heel lang het
geluk gekend dat we (als we
het zo mogen zeggen) de
oudere garde bestuursleden
in ons midden hebben gehad. Maar helaas moeten
deze mensen door verschillende redenen hun bestuurlijke taken stop zetten, gelukkig nog niet allemaal maar

Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om
alle sponsoren die ons afgelopen jaar gesteund hebben
nogmaals hartelijk te bedanken. Zonder deze mensen
zou het bijna niet mogelijk
zijn om onze vereniging financieel gezond te houden
dus nogmaals dank hiervoor.

Itterse dorpsberichten
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dat houd wel in dat wij nog
enkele enthousiaste mensen
kunnen gebruiken om ons
bestuur te komen versterken,
dus als U interesse hebt kom
gerust eens binnen lopen in
het Martinushoes op maandagavond. Dus niet twijfelen
maar gewoon doen.
Zo beste mensen dit was het
weer voor even, U zult binnenkort weer van ons horen
welke activiteiten er zullen
plaats vinden. Namens bestuur en leden van Fanfare
St. Martinus.
Bert Hanssen.

Nationaal Reumafonds.

In Memoriam

Bij deze willen wij allen bedanken die het mogelijk
hebben gemaakt om de collecte van het Nationaal Reumafonds weer tot een succes te maken. De collecte
heeft namelijk € 562,76 opgebracht.
Hiervoor namens de collectanten onze hartelijke dank.

Bij deze willen wij nog even
stilstaan bij het overlijden
van ons zeer trouwe lid Juliëtte Beenkens. Zij was voor
onze vereniging een steunpilaar, die altijd weer paraat
stond om koffie te maken en
alles te verzorgen. Ook haar
aanwezigheid bij uitstapjes
zullen we heel erg gaan missen. Altijd lol en tevredenheid
bij iedere activiteit.
Juliëtte bedankt voor alles.

Namens het plaatselijk comité,
E. Dolmans-Ramakers.

Bestuur en leden
Damesvereniging Itteren.

* dat de speelplaatsen heel mooi worden gemaakt voor ons,
* een beter klimaat en dat de mensen zuiniger met het milieu
omgaan,
* dat mijn familie en ik heel veel geluk mogen hebben,
* een manege met een buitenbak en ruiterpaden in Itteren,
* Itteren een eigen park krijgt,
* dat mijn familie en ik nog lang mogen leven,
* dat ik nog heel lang gelukkig en gezond mag blijven leven,
* dat ik gescout word door een voetbalclub,
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Afvalkalenders
In heel Maastricht zijn de afvalkalenders voor 2009 verspreid. Heeft u desondanks
geen afvalkalender ontvangen, of de verkeerde?
Belt u dan met de MTB, via
telefoon 043 - 38 20 783. U
krijgt de kalender dan alsnog
bezorgd.

veur unne super sjoene Vastelaovend 2009.
Ut waor geweldig.
Prins Martin, prinses Maaike
C.V. De Vreigeleire
Jeugdprins Nick en jeugdprinses Mandy
J.C.V. De Vreigeleirkes

17

TAKKENROUTE 27 april en 11 mei
Denk aan:
Niet breder als 1.20meter
Draagbaar
Goed vastgebonden
Anders blijft het liggen!
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Vernieuwde website gemeente Maastricht
U zult het ongetwijfeld al gezien en gelezen hebben. De website en ook het logo van de gemeente
Maastricht zijn vernieuwd. Maar wat heeft dat nu met Itteren te maken? Eigenlijk niks maar wat tot
nu toe te weinig aan de orde is geweest, is dat er veel meer veranderd is dan het logo. Zo kun je
tegenwoordig op de website wijkinformatie krijgen. Ga naar www.maastricht.nl en klik op buurtinformatie, ga naar lijst, klik Itteren aan en dan kun je zien of er vergunningaanvragen zijn ingediend
en wat ook best interessant is of er meldingen zijn gedaan. Het betreft dan meldingen van b.v het
storten van afval, overlast enz. Als u zelf een melding hebt gemaakt kun je zien of de melding fatsoenlijk is opgenomen. U kunt een melding maken via klantenmeldpunt@maastricht.nl.
Daarnaast krijg je inzage in alle projecten in Maastricht. Voor Itteren is dat het project Grensmaas
en het project centrumplan Itteren. Aangegeven wordt wat de stand van zaken is en wie aanspreekpunt voor het betreffende project is.
De nieuwe site is dus alleszins de moeite waard om eens te bezoeken.
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Milieuperrons: afval ín de containers, niet er naast!

Maastricht heeft zo'n zestig ondergrondse milieuperrons. Bij het milieuperron kunt u gratis glas,
blik,
drankkartons, plastic flacons en papier en karton kwijt. De containers voor wit glas, bont glas,
papier
en karton, blik, drankkartons en plastic flacons zijn elk vijf m3 groot. De praktijk heeft geleerd dat
de
ondergrondse milieuperrons minder overlast veroorzaken dan de milieubakken die eerder werden
gebruikt. De perrons verstoren het straatbeeld ook minder en de inhoud van de stortbakken is
veel
groter.
Van het geproduceerde huishoudelijk afval brengen wij met z'n allen 60% als herbruikbaar afval
gescheiden naar de milieuperrons en -parken. Het overige afval moet de gemeente tegen hoge
kosten afvoeren en laten verbranden. Afval scheiden loont! Gemiddeld is een Maastrichts
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huishouden zo'n € 45 per jaar goedkoper uit door afval goed te scheiden en de rode zak voor
restafval goed te gebruiken. Het GFT gaat in de groene containers en ander afval (grofvuil, groot
tuinafval enzovoort) naar de milieuparken.
Voor een goed gebruik van de milieuperrons zijn er gedragsregels. De gemeente zorgt er voor dat
de
containers regelmatig worden geleegd en de perrons schoon gehouden. Helaas doet zich op een
aantal plaatsen toch vervuiling rond de milieuperrons voor. Daarom:
! storten van afval alléén tussen 07.00 en 22.00 uur;
! verboden om illegaal afval zoals chemisch afval te storten;
! als de containers vol zijn, géén afval naast de containers plaatsen. Gebruik dan een ander
milieuperron.
Om vervuiling en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, controleert het team Handhaven en deelt
zonodig ook boetes uit. In januari/februari is er twee weken dagelijks gepost van 08.00 uur tot
22.00
uur door patrouilles in burger. Er zijn heel wat waarschuwingen en ook bekeuringen (23) uitgedeeld.
De bedragen voor bekeuringen kunnen hoog oplopen: van € 60 (onder meer voor het niet juist
aanbieden), € 90 voor het storten van huisafval in straatafvalbakjes tot € 150 voor het achterlaten
van afval op de bodem. Bij het achterlaten van grote hoeveelheden, zoals bijvoorbeeld een bankstel
of bed, bedraagt de boete € 310 of zelfs nog meer (in overleg met Justitie).
Hebt u vragen of klachten? Bel het Klantenmeldpunt, telefoonnummer (043) 350 40 00.
Meer informatie vindt u op www.maastricht > GemeenteLoket ! Zoek een product of dienst !
m ! milieupark en/of milieuperrons.
* dat iedereen die ik ken gelukkig is,
* dat mijn gezin gezond blijft,
* dat iemand ervoor gaat zorgen dat we netten op 't Brook krijgen,
* dat mijn familie en ik gelukkig mogen blijven leven.
Ik een fijn en lang leven heb.
Mijn familie en ik lang en gelukkig leven
Ik mijn opa en oma terug krijg.
De natuur van het Brook gezond blijft.
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Itteren (ook) op DVD???
De Dorpsraad van Itteren heeft een brief gekregen van Mediamaas.nl over een DVD die men wil
maken over Maastricht. Hieronder geven wij u informatie hierover.
Maastricht is een veranderende stad. Door de uitvoering van allerlei plannen, zoals de bouw van
de A2 tunnel, de ontwikkeling van het Belvédère project of het Grensmaasproject, kennen we
waarschijnlijk over tien jaar bepaalde delen van de stad niet meer terug. MediaMaas.nl wil in 2009
de stad Maastricht, verdeeld naar de 18 postcodegebieden, in beeld brengen. In Project 62XX
wordt van elk van de 18 postcodegebieden een korte film (20-30 minuten) gemaakt, die ook Itteren in beeld brengt. Wellicht dat de films worden aangevuld met enkele korte anekdotes of interviews, maar de films zullen grotendeels bestaan uit beeld en achtergrondmuziek (beiden onze eigen productie).
Alle films samen (circa 8-9 uur) hopen wij in het voorjaar 2010 klaar te hebben en als DVD box te
kunnen presenteren aan de inwoners van Maastricht.
Wij hebben het plan gevat om over enkele jaren de DVD productie te herhalen, waardoor de veranderingen in de stad goed zichtbaar worden gemaakt.
De korte films zijn niet alleen bedoeld om de veranderingen in Maastricht in beeld te brengen, of
de bestaande situatie te documenteren. Zij zijn vooral ook bedoeld voor inwoners van Maastricht
die niet meer in staat zijn om de (veranderingen in de) stad zelf te bekijken. Hierbij denken we aan
bejaarde Maastrichtenaren, slecht ter been, of bewoners van zorgtehuizen e.d. Daarnaast willen
we Project 62XX ook gebruiken om personen buiten Maastricht (vooral zij die ver van Maastricht
zijn verwijderd) de mogelijkheid te bieden om via internet de beelden te bekijken. Op die manier
worden ook personen buiten Maastricht in staat gesteld om de stad (en de veranderingen daarin)
te bekijken en voeling met de stad te houden. De korte films worden ook aangeboden aan organisaties die beeldmateriaal nodig hebben voor de promotie van onze stad. Alleen al om deze drie
redenen vinden wij het belangrijk dat Project 62XX een mooi beelddocument gaat worden!
Wij vinden het belangrijk om ook de Dorpsraad van Itteren over ons project te informeren, omdat
zij beschikken over de kennis en informatie over de buurten en wijken. Wij willen u vragen of u
suggesties heeft voor het in beeld brengen van uw deel van de stad: kenmerkende plekjes, plekjes die in de komende jaren sterk gaan veranderen of wellicht ook personen die iets over een
buurt of wijk kunnen vertellen, etcetera. Wij realiseren ons dat 20-30 minuten per wijk een krappe
tijdsperiode is om een goed of volledig beeld te geven van een gebied. Daarom geven we nu op
voorhand ook al aan dat we wellicht niet in staat zullen zijn om ál uw suggesties te volgen, waar-
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voor onze verontschuldigingen. Dat neemt niet weg dat we op dit moment veel interesse hebben
in uw suggesties!
Gedurende geheel 2009 wordt aan Project 62XX gewerkt. Dat betekent dat door het gehele jaar,
in elk deel van Maastricht opnamen kunnen worden gemaakt voor Project 62XX. Wij hopen dat u
net zo enthousiast bent over ons idee als wij zelf. Vooral hopen we dat we volgend jaar, met uw
hulp, een mooi beelddocument van de stad Maastricht kunnen presenteren!
Op onze website (www.mediamaas.nl) staat informatie over Project 62XX. Heeft u op dit moment
vragen, stuur dan een mail naar Maurice Oude Wansink van Project62XX@mediamaas.nl of neem
contact op met één van de Dorpsraadleden.

De bomen snel mogen groeien
De ozonlaag niet kapot gaat en dat we "groen" leven.
De bomen heel oud mogen worden en dat de natuur beter wordt.
Het Brook blijft.
De Noordpool niet verder smelt.
Iedereen gelukkig is.
De dieren niet meer zo snel uitsterven.
Ik rijk en gelukkig word.
Iedereen lang en gezond kan leven.
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Persbericht

Zuid-Limburg, 12 maart 2009.
RealFit Maastricht en Valkenburg
Het sportieve totaalplan tegen overgewicht
Een te hoog lichaamsgewicht is voor veel jongeren een probleem. Het wordt momenteel zelfs als
een van de grootste gezondheidsrisico’s gezien. Maar veel jongeren vinden het ook gewoon niet
leuk om overgewicht te hebben. Vandaar dat de GGD Zuid Limburg, samen met de thuiszorgorganisatie GroeneKruis Domicura en het Huis voor de Sport de cursus RealFit organiseert. In Valkenburg start de cursus op dinsdag 21 april bij Sportcentrum de Polfermolen, voorafgaand is er
een informatiebijeenkomst op dinsdag 7 april. In Maastricht start de cursus RealFit op vrijdag 10
april bij TopFit, Franciscus Romanusweg in Maastricht. De informatiebijeenkomst in Maastricht is
op vrijdag 27 maart.
Wat is RealFit?
RealFit is een cursus speciaal ontwikkeld voor jongeren van 13 tot 18 jaar. Tijdens deze cursus
gaan jongeren aan de slag binnen het fitnesscentrum en worden ze begeleid door een diëtist. De
cursus duurt 12 weken en is gericht op het weer plezier krijgen in bewegen. Er wordt niet met een
bestraffende vinger gewezen en deelnemers hoeven ook geen dieet te gaan volgen. Waar de organisatoren wel voor gaan zorgen is dat de jongeren en hun ouders ontzettend veel goede ideeën
opdoen over gezond eten en weer plezier in bewegen krijgen. Het belangrijkste doel van de cursus is dat de deelnemers zich beter gaan voelen.
Programma RealFit
Als start van een Real Fit cursus is er altijd een informatiebijeenkomst en een intakegesprek. Niet
lang daarna start de 12 weken durende cursus, die bestaat uit:
• 12 weken lang een gevarieerd bewegingsprogramma binnen een fitnesscentrum;
• in groepsverband en individueel voedingsbegeleiding door een professionele diëtist;
• samen uitzoeken hoe men een actieve en gezonde leefstijl kan aannemen en behouden;
• en bovenal FUN!
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Sportief totaalplan
Ook ouders worden bij de cursus betrokken. Zo zullen er enkele ouderavonden zijn waar de organisatoren met alle ouders kijken hoe zij een steentje bij kunnen dragen aan een actievere en gezonde leefstijl.
RealFit, een goed idee!
Jongeren die eerder moe zijn en niet aan sportactiviteiten kunnen meedoen. Jongeren die graag
wat slanker zijn en zich gezonder willen voelen. Voor hen is meedoen aan de cursus RealFit een
goed idee. Tijdens de informatiebijeenkomst kunnen de jongeren en hun ouders (?) vrijblijvend
bekijken of deze cursus geschikt voor hen is. Belangrijk is wel dat men zich vooraf even aanmeldt.
Dit kan bij het GroeneKruis Domicura via T 043 - 3690 620 of via de E-mail
secretariaat-vodi@gkzorg.nl. Er is ook info op www.realfit.nl
Einde persbericht
Voor meer info: Patricia Senden, Gezondheidsvoorlichter GGD Zuid Limburg, T 046 - 8505470, E
patricia.senden@ggdzl.nl

PRETTIG GEZELSCHAP VOOR EENZAME OUDEREN.
Bent u een alleenstaande thuiswonende oudere, die zich eenzaam voelt en die graag wel eens
iemand op bezoek zou willen hebben voor een praatje of om een eindje te wandelen of gezellig
samen boodschappen te doen, neem dan gerust contact met ons op.
Een vaste en bij u passende vrijwilliger komt een middag per week naar u toe om samen iets te
doen wat u leuk vindt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met Hans Bindels van Stichting Geinen Daank,
telefoon (043) 321 89 89, of 06 105 134 41.
E-mail: hans@bindels.demon.nl
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Service-pagina
Weekenddiensten:
Huisartsenpost:
Weekdagen van 17.00 tot
08.00 uur
vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur
(043) 387 77 77
Tandartsen:
Alleen bij spoedgevallen,
spreekuur op zaterdag,
zondag en feestdagen van
11.00 uur tot 12.00 uur en
van 17.00 tot 18.00 uur.
Centraal Tandartsnummer:
0900 4243434

lentenummer 2009
Politie: (geen spoed, wel
politie nodig)
0900 - 8844

Dorpsraad
Website: www.itteren.nl
e-mail: info@itteren.nl

spreekuur politie:
1ste vrijdag v/d maand
13.30-14.30 in de Aw Sjaol

Voorzitter:
Joop Verhulst
06 81427142
Secretaris:
Maria Lhomme
3652040
Penningmeester:
Harrie Jonkhout
3649967
Leden:
Sander Bastings
3646107
Wim Beijer
3644126
Servé Grouwels
3640537
Han Hamakers
3646734

Drugsmeldpunt:
(043) 350 51 11
Schapen (melden incidenten
schapen op de kades)
(046) 433 18 14
Groene Kruis Zorg
Mockstraat 1, Maastricht,
(043) 369 06 90.

Ambulance, politie, brandweer: 112

Verplegen en verzorgen,
(043) 369 06 70 (24u/dag)
Kraamzorg,
(043) 369 06 30. (24u/dag)

Apotheken:
Centrale Apothekerstelefoon
(043) 361 94 04, of
raadpleeg tijdig uw eigen
apotheek.

Ouderenadviseur
Stef Rensen
(043) 362 00 66.

Vragen aan de gemeente?
Bel het gemeenteloket:
(43) 350 40 00 of mail
klantenmeldpunt@maa
stricht.nl
Provinciale milieuklachtentelefoon:
(043) 361 70 70
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Aw Sjaol (043) 364 39 49

Paul Paulissen
3432470
Tonnie Prop
3472189
Frits van Sintfiet
3259810
Richard Smeets
3641817
foto’s Itteren:
http://picasaweb.google.nl/fot
oalbum.dorpsraad.itteren
http://www.ittereninbeeld.nl

