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Dorpsraad anno 2018 

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Dat geldt 
zeker voor de Dorpsraad Itteren. 2018 is het 
startpunt voor een groot aantal nieuwe ontwik-
kelingen. De komst van de nieuwe brug met 
alle bijbehorende procedures waar we graag 
bij betrokken willen worden, de afronding en 
herinrichting van Itteren Noord. Het vertrek van 
het Consortium zorgt voor andere en nieuwe 
verhoudingen. De afgelopen 10 jaar hebben 
we regelmatig zeer goed en constructief over-
leg gehad met het Consortium waarbij alle par-
tijen (RWS, gemeenten, Waterschap, Staats-
bosbeheer) aan tafel zaten. Hoe gaat de 
communicatie in de toekomst verder verlopen 
(elders in deze Dorpsberichten meer daar 
over). De mogelijke aanleg van de Groene Ri-
vier met alle infrastructurele perikelen van 
dien. Ontwikkelingen in Rivierpark Maasvallei. 
Wat betekent dat voor Itteren. De recreatievi-
sie 2018 met daarin opgenomen fiets- en 
wandelnetwerken. Opwaardering ‘t Brook: 
aanleg Dorpsgaard/bijenoase enz. enz. 

Dit zijn in het kort de voornaamste dossiers 
maar er is meer te doen in Itteren. De leden 
van de Dorpsraad zetten zich met veel plezier 
en goede moed in voor ons dorp. Uiteindelijk 
wonen we in een mooie en unieke omgeving. 
Dicht bij de natuur maar ook dicht bij de stad 
en dat willen we natuurlijk graag zo houden. 
Maar dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan ge-
werkt worden want voor je het weet worden er 
door de overheden ingrepen gepland die van 
grote invloed zijn op onze leefomgeving. Dat 
kan positief uitpakken maar veelal is dat he-
laas niet het geval. 

Om deze taak naar behoren in te vullen heb-
ben we de steun nodig van mensen uit het 
dorp. Inwoners die ook het belang inzien van 
het behoud van hun prachtige leefomgeving 
en die zich daar ook hard voor willen maken. 
Kortom, de leden van de Dorpsraad kunnen 
best wat steun gebruiken. Op dit moment komt 
zoveel op ons af dat het bijna niet meer te be-
happen is. 

We zoeken dus nieuwe mensen die zich als lid 
van de Dorpsraad hard willen maken voor hun 
leefomgeving. Overigens hoef je niet persé lid 
te worden. Alle steun, op welk gebied dan ook 
is van harte welkom. 

Nieuwe voorzitter. 

Onze voorzitter, Joop Verhulst, heeft te kennen 
gegeven dat hij na 4 termijnen zijn plaats als 
voorzitter ter beschikking stelt.  Joop heeft zich 
16 jaar ingezet als voorzitter van de Dorps-
raad. Een uniek prestatie waarvoor we hem 
uiteraard zeer erkentelijk zijn. We kunnen ons 
echter indenken dat je na zo’n lange periode 
aan een nieuwe uitda-
ging toe bent. Joop blijft 
wel lid van de Dorps-
raad zodat we nog altijd 
gebruik kunnen blijven 
maken van zijn kennis 
en ervaring. 

We zoeken dus ook 
een nieuwe voorzitter! 
Gezien de komende 
ontwikkelingen zijn we 
op bezoek aan iemand 
met een groot hart voor 
Itteren, een teamspeler, 
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iemand die met frisse ideeën de club enthou-
siast kan blijven houden want eerlijk is eerlijk, 
soms zinkt ons de moed wel eens in de 
schoenen als je met overheden moet samen-
werken. Het is vaak trekken aan een dood 
paard. We zoeken dus ook letterlijk en figuur-
lijk een bruggenbouwer, iemand die het ge-
zonken communicatieschip van de overheid 
wil vlot kan trekken. 
Inhoudelijke kennis is een pré maar geen ver-
eiste. Er zit genoeg deskundigheid bij de men-
sen van de Dorpsraad. We zoeken met name 
een verbinder. Jong of oud, maakt niks uit. 
Enige voorwaarde is dat je in Itteren woont. 

Daarnaast heeft onze penningmeester aange-
geven om eind dit jaar, zijn functie na 10 jaar, 
neer te leggen. Kortom: wie wil zich inzetten 
voor zijn dorp, als voorzitter, penningmeester, 
als lid of gewoon als helper? Bezoek eens een 
vergadering van de Dorpsraad (iedere 2e 
maandag van de maand) of neem eens con-
tact op met een lid van de Dorpsraad. Neem 
eens een kijkje op onze website www.itteren.nl 
en je kunt zien waar de Dorpsraad zich de af-
gelopen tijd zoal mee heeft beziggehouden. 
Grote kans dat je enthousiast raakt! 

De Dorpsraad 

Websites 

In Itteren wonen we in een prachtige omge-
ving. Dat wordt ons regelmatig getoond met 
prachtige (natuur)foto’s op de website “de bis 
van Ittere..” Dat doet ons veel plezier want in 
het begin was er nog redelijk wat scepsis over 
de zogenaamde nieuwe natuur. Op deze site 
natuurlijk ook nog heel wat andere leuke en 
informatieve zaken. Als je wilt kijken hoe de 
transformatie van cultuurlandschap naar na-
tuurgebied heeft plaatsgevonden kun je te-
recht op de site van Jan en Jeroen Dolmans:  
www.ittereninbeeld.nl. Hier staan meer dan 
3000 foto’s waar een heel goed beeld wordt 
gegeven van de werkzaamheden door Con-
sortium Grensmaas van de afgelopen 10 jaar. 
Dan is er natuurlijk ook nog de website van de 
Dorpsraad zelf. We hebben het idee dat deze 
site nog niet zo bekend is en dat is jammer. 
Gert-Jan Krabbendam heeft zich verleden jaar, 
ondanks zijn zeer drukke werkzaamheden, 
veel tijd en energie getroost op de website een 
nieuwe “look” te geven. Deze site is met name 
van informatieve aard. Alle ontwikkelingen 
rondom de brug, de Groene Rivier, de bijenoa-
se en noem maar op zijn hier terug te vinden. 
Daarnaast biedt de site informatie over eve-
nementen die gaan plaatsvinden, je kunt er 
alle edities van de Dorpsraad nog eens goed 
(en in kleur) nalezen, er staat info over de ge-
schiedenis van Itteren en van info over de It-
terse verenigen en voorzieningen. Belangrijk is 
ook dat je op ieder artikel kunt reageren. Voor 
ons als Dorpsraad is het heel belangrijk om 
feedback te krijgen. Helaas wordt daar nog te 
weinig gebruik van gemaakt. Bekijk deze  site 
dus regelmatig en je bent altijd  op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. 
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Onlangs is een nieuwe website gelanceerd  
www.itteraktief.nl Een nieuw "Itters" initiatief 
om mensen dichter bij elkaar te brengen. Ze 
gaan samen met u zorgen voor een prettige en 
leefbare omgeving. Tenslotte zijn er natuurlijk 
ook nog de sites van de diverse verenigingen 
in Itteren zoals de sites van Fanfare Sint Mar-
tinus, voetbalclub IBC ‘03, Vreigeleire en de 
BIG. 

Itteren krijgt nieuwe brug. 
  
In de wintereditie van de Dorpsberichten heb-
ben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt 
over de wijze waarop overheden (niet) com-
municeren over onderwerpen die de bevolking 
direct raken. Met name het continue uitstellen 
en doorschuiven van de besluitvorming over 
de brug in Itteren (renoveren dan wel nieuw) 
was ons in het verkeerde keelgat geschoten. 
We waren daarom aangenaam verrast met het 
telefoontje dat we op 2 februari kregen van 
een journalist van de Limburger met de vraag; 
”hebben jullie het al gehoord? Itteren krijgt een 
nieuwe brug!” Niet dus. Waarom zou men ons 
hiervan ook op de hoogte stellen? Uiteindelijk 
hebben we wel van de omgevingsmanager 
van Rijkswaterschap het persbericht gekregen 
waarop de journalist zijn info had gebaseerd. 
Van de gemeente taal noch teken. 
Bij het lezen van het persbericht werden we 
wederom prettig verrast want we krijgen niet 
alleen een nieuwe brug, maar ook een tijdelij-
ke fietsvoorziening en er wordt gewerkt aan 
een permanente oplossing voor de rammelen-
de platen. Platen die bij het schrijven van dit 
stukje overigens nog steeds rammelden! 
We hebben geen idee hoe het nu verder gaat. 

We hebben, behalve via het persbericht, na-
dien van niemand iets gehoord. We gaan er 
van uit dat gemeente en Rijkswaterschap nog 
contact met ons opnemen. We zouden name-
lijk graag iets te weten komen over de verdere 
procedure, de tijdsplanning en de wijze waar-
op  we bij het verdere proces betrokken wor-
den. Er moet namelijk niet alleen een nieuwe 
brug komen maar ook een brug die functioneel 
is. We willen geen situatie zoals bij de keer-
sluis Limmel. Die verdient echt niet de 
schoonheidsprijs. 
Tijdens een overleg van de werkgroep Keer-
sluis Limmel  op 15 maart waarin de Dorps-
raad ook vertegenwoordigd is, is medegedeeld 
dat er inmiddels een deal is gesloten tussen 
Rijkswaterstaat en de gemeente over een op-
lossing van de ongewenste situatie en uiter-
aard wie er opdraait voor de kosten. De ge-
meente gaat de uitvoering doen. Dat zal in mei 
gaan gebeuren. Tot die tijd blijven de beton-
blokken e.d. staan. De afspraak is verder dat 
de gemeente e.e.a. richting Borgharen en Itte-
ren gaat communiceren. We zullen zien!

Han
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“Groene rivier” gaat volgende fase in. 
  
Op dinsdag 13 maart heeft de gemeenteraad 
de Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal vastge-
steld. Ondanks alle inspanningen van de 
Dorpsraad Itteren en Buurtnetwerk Borgharen 
gaat de “Groene rivier”, zoals deze in de visie 
is opgenomen, een nieuwe fase in.  
Deze ontwikkelvisie is een bouwsteen voor het 
MIRT-Onderzoek (Meerjaren Investeringspro-
gramma Ruimte en Transport) naar mogelijke 
maatregelen om de hoogwaterveiligheid voor 
het Zuidelijk Maasdal te verhogen. In het na-
jaar van 2018 vindt er een Bestuurlijk overleg 
plaats in het kader van BO-MIRT. 

Om onze bezwaren publiekelijk kenbaar te 
maken hebben we naast een krantenartikel 
ook onderstaand verzoek aan de raadsfracties 
verzonden, helaas zonder succes. Is het dan 
allemaal kommer en kwel? Nee, gelukkig zijn 
er ook wat positievere ontwikkelingen. De re-
actie van de beide buurtkaders is wel degelijk 
binnengekomen bij de betrokken partijen. Naar 
aanleiding van het NEE tegen de Groene Ri-
vier is er een overleg met de gemeente inge-
pland waarin gekeken welke impact e.e.a. 
heeft op onze Recreatievisie plannen en of er 
wellicht openingen geboden kunnen worden. 
Jammer dat dit overleg met de lokale bewo-
ners niet in een eerder stadium heeft plaats-
gevonden, dit had misschien een hoop frustra-
ties kunnen wegnemen. Onderstaand het ver-
zoek aan de raadsfracties  

Beste leden van de raadsfracties, 
Op dinsdag 13 maart aanstaande wordt in de ge-
meenteraad gestemd over de Ontwikkelingsvisie 
Zuidelijk Maasdal. 

Onlangs maakten de gemeenten Maastricht en 
Margraten "De Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal" 
bekend. In deze ontwikkelvisie worden 6 kansrijke 
maatregelen genoemd om de hoogwaterveiligheid 
in binnenstad (van ENCI tot Sappi) van Maastricht 
in 2050 te realiseren. De hoogwateropgave is max. 
1,80 meter. De zes genoemde maatregelen leveren 
bij elkaar opgeteld 1,10 meter hiervan op. Voor de 
ontbrekende 0,70 meter moeten de dijken/kaden 
op bepaalde trajecten in de binnenstad worden 
verhoogd. 
Een van de genoemde “kansrijke” maatregelen is 
de aanleg van de in de ontwikkelvisie genoemde 
"Groene Rivier". Dat houdt in: de aanleg van een 
met 2 meter verlaagde en 120 meter brede 
stroomgeul met een lengte van 4 km ten oosten 
van Borgharen en Itteren en ten westen van het 
Julianakanaal, vanaf de stuw van Borgharen tot 
aan Voulwammes.  
In de Limburger van zaterdag j.l. is al uitgebreid 
aandacht besteed aan het standpunt van Borgha-
ren en Itteren. In onderstaande bijlage wordt nog-
maals gemotiveerd aangegeven waarom het 
Buurtnetwerk Borgharen en de Dorpsraad Itteren 
tegen de aanleg van een Groene Rivier zijn . 
Hiermee hopen we dat de gemeenteraad op 13 
maart a.s. een goed overwogen en wijs besluit 
neemt ten aanzien de Groene Rivier zoals deze 
beschreven staat in de Ontwikkelvisie Zuidelijk 
Maasdal. 
Uiteraard zijn wij altijd bereid, alhoewel het kort dag 
is, om e.e.a. nog eens nader toe te lichten. 
Wij verzoeken u de Groene rivier te schrappen 
als kansrijke maatregel uit de Ontwikkelvisie! 
  

Met groet en dank voor uw aandacht, 
Joop van Sintfiet en Han Hamakers, 
Voorzitter en vice-voorziter van respectievelijk 
BNW Borgharen en Dorpsraad Itteren. 
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Het Buurtnetwerk Borgharen en de Dorpsraad Itte-
ren zijn TEGEN de aanleg van de Groene Rivier en 
wel om de volgende redenen:  

1. Te weinig (minimaal) effect op de hoogwaterop-
gave! De bijdrage van de Groene Rivier is slechts 
0,07 meter (gemiddeld over het beoogde stuk bin-
nenstad). De dijk/kademuur hoeft dus ook met 
slechts "anderhalve baksteen" verhoogd te worden 
om de Groene Rivier te laten vervallen. 

2. Te duur! De maatregel van de Groene Rivier kost 
64 miljoen euro. Dat is omgerekend 9 miljoen euro 
voor één centimeter hoogwaterverlaging en daar-
mee veruit de duurste maatregel van alle voorge-
stelde maatregelen. Ons gemeenschapsgeld (be-
lastingcenten) is hiermee slecht besteed. 

3. De aanleg van de Groene Rivier heeft een groot 
en vernietigend effect op het bestaande landschap. 
Vele kleine landschapselementen zullen verdwijnen 
en de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied 
wordt daardoor aangetast. 

Volgens het programma 2018-2021 voor het Natio-
naal Landschap Zuid-Limburg, begint het Nationaal 
landschap aan de stadsranden. Daarvoor moeten 
meer mensen uit de Zuid-Limburgse steden plezie-
rig kunnen ontspannen in de eigen stad-landzones, 
de scharnierpunten tussen stad en landschap. 
Rond Maastricht zijn dit het zuidelijk Maasdal, het 
Zouwdal en het Buitengoed Geul & Maas. Dit kun-
nen we voor het gebied tussen Itteren en 
Borgharen vergeten als het landschap met zijn 
kleine landschapselementen wordt verruild 
voor een grote droge greppel.   
4. De aanleg van de Groene Rivier past in het 
geheel niet in de door de gemeenteraad vast-
gestelde Recreatievisie Itteren-Borgharen 
2014 voor het betreffend gebied. Realisatie 
van de recreatievisie wordt nu al en de ko-
mende jaren ernstig gefrustreerd door het 

voornemen van de aanleg van een Groene Rivier. 

5. De aanleg van de Groene Rivier is niet in lijn met 
de uitgangspunten van het project Rivierpark 
Maasvallei. Op 27 november 2017 is een overeen-
komst tussen de Nederlandse partners, waaronder 
de gemeente Maastricht, getekend die het startsein 
vormt voor een vijfjarige structurele samenwerking 
met de Vlaamse partners, waarin de drie hoofd-
thema’s Recreatie en Toerisme, Natuur en Land-
schap en (Cultureel) Erfgoed  worden uitgewerkt in 
zeven deelprojecten. Deze zijn: veerponten, inte-
gratie van MaasVerkenners, ontwikkeling van 
nieuwe natuurterreinen en afstemming van het be-
heer, een gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil in 
en rond de rivier, fiets- en wandelroutes en andere 
recreatievormen. Hoe verhoudt dit zich met de me-
dedeling dat er niet met de Belgen gepraat kan 
worden? 

6. Met de inwoners van Borgharen en Itteren is niet 
gecommuniceerd over de beoogde ingrepen in hun 
woomomgeving. Eén algemene informatieavond 
kan met de beste wil niet als inspraak beschouwd 
worden. Een maatregel met een dergelijke impact 
op onze leefomgeving verdient meer en direct en 
breed overleg met de inwoners van Borgharen en 
Itteren. 
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Gebiedsplan Maastricht Noord-Oost 

Tijdens de Dorpsraadvergadering van februari 
heeft Jef Schellings (BOA, handhaver van de 
gemeente Maastricht) 
aangegeven dat hij, 
samen met de wijk-
agent, in opdracht 
van de burgemeester 
e e n g e b i e d s p l a n 
moet schrijven. In dit 
plan moeten de za-
ken worden opge-
nomen waarop bei-
den de komende ja-
ren gaan werken dan 
wel extra aandacht 
aan gaan besteden. 
Jef heeft aan de 
Dorpsraad gevraagd 
een vijftal punten te benoemen waarvan wij 
denken dat hier extra aandacht aan geschon-
ken moet worden. We hebben de volgende 
punten aan hem doorgegeven: 
1. Zwerfvuil. Gelukkig hebben we Angela 
nog die de troep die sommige mensen achter-
laten opruimt. 
2. Hondenpoep  
3. Verkeersonveilig gedrag. Alhoewel de 
verkeerslichten met name zijn ingesteld voor 
de veiligheid van fietsers, negeert deze groep 
met grote regelmatig het rode licht. Ook wordt 
er, ondanks de verkeerspaaltjes, te hard gere-
den met name in de smalle Pasestraat. 
4. Geluidshinder ’t Brook alhoewel dit met 
het verdwijnen van het JOP wellicht minder zal 
worden. 
5. (hinderlijk) Parkeren. 
Borgharen heeft een soortgelijk lijstje gemaakt. 

Op 14 maart is dit lijstje gezamenlijk bespro-
ken en kan Jef aan de slag met het schrijven 
van zijn gebiedsplan. Jef gaat wel eerst nog 
een paar zaken uitzoeken. Zo is het onduide-
lijk waar honden wel los/niet los mogen lopen. 
Verder gaat hij met de gemeente praten over 
een paar onduidelijke verkeerssituaties. Jef 
doet een dringend beroep op iedereen om za-
ken die niet kloppen vooral te melden. Zonder 
melding gebeurt er niks en kunnen er ook 
geen maatregelen genomen worden. Opval-
lend is overigens dat indien er in Itteren wel 
gemeld wordt dat voornamelijk anoniem ge-
beurt. Dit is een groot verschil met andere 
Maastrichtse wijken. Het vervelende hierbij is 
dat men niet met melder kan terugkoppelen 
wat er met de melding is gebeurd. 

Verkeersonveilige Borgharenweg 

De Dorpsraad pakt niet alleen problemen op 
waarmee we in het dorp geconfronteerd wor-
den maar ook problemen waar we als inwo-
ners van Itteren tegenaan lopen. Waar moge-
lijk doen we dit samen met Borgharen omdat 
zij vaak tegen dezelfde problemen aanlopen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de zeer onveil-
ge verkeerssituatie op de Borgharenweg, met 
name voor fietsers. Onze zorgen worden on-
dersteund door de uitkomsten van een enquê-
te onder leden van de ANWB. Hieruit is geble-
ken dat Maastricht bekend staat als een fiets-
onveilige stad. Samen met Borgharen en 
Limmel hebben we  eind 2017 de verkeerson-
veilige situatie aangekaart bij de gemeente.  
Uit tellingen die de gemeente op ons verzoek 
heeft laten verrichten blijkt dat onze zorgen 
terecht zijn.  
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De verkeersin-
tensiteit op de 
Borgharenweg 
i s s inds de 
werkzaamhe-
den aan de 
Noorderbrug 
(o.a. ombouw 
kruising) signi-
ficant toege-
nomen. Op de 
Borgharenweg 
rijden ook een 
groot aantal 
v rachtauto ’s 

die daar in feite 
niks te zoeken hebben maar die de Borgha-
renweg als sluiproute gebruiken richting Noor-
derbrug of A2.  

Met name die vrachtauto’s geven de fietsers 
een onveilig gevoel. Op 27 februari heeft er 
een afrondend overleg plaatsgevonden met 
ambtenaren van de gemeente. Tijdens dit 
overleg werd ons medegedeeld dat wethouder 
Aarts het college had voorgesteld om de 
Borgharenweg door middel van bebording in te 
stellen als eenrichtingsweg in noordelijke rich-
ting. Dit geldt voor alle gemotoriseerd verkeer. 
Het college heeft hier mee ingestemd. Er kan 
nu een verkeersbesluit worden genomen.  
Dit besluit heeft geen opschortende werking! 
Dat wil zeggen dat het besluit, ook als er be-
zwaren worden ingediend, toch direct uitge-
voerd kan worden. Voor Borgharen en Itteren 
prachtig nieuws. 

Buurtnetwerk Limmel werd door deze maatre-
gel echter onaangenaam verrast. Dat betekent 

voor de WA-weg ca 4000 extra voertuigbewe-
gingen (waterbedeffect). Als gevolg van het 
afsluiten van de WA-weg is de verkeersintensi-
teit daar drastisch omlaag gegaan met allerlei 
positieve effecten op geluidshinder en lucht-
vervuiling. Voor Limmel in feite dus terug naar 
af, alhoewel er uiteindelijk sprake is van  een 
daling ten opzichte van de oude situatie. Uiter-
aard kunnen wij ons goed voorstellen dat 
Limmel hier niet blij mee is. 

De gemeente heeft toegezegd te kijken naar 
aanvullende maatregelen om het verkeer an-
ders te geleiden. Zoals gezegd wordt de Borg-
harenweg momenteel gebruikt als sluiproute 
maar niet alleen door vrachtauto’s. Inwoners 
van Borgharen en Itteren maar ook van Bunde 
nemen nog vaak gemakshalve de Borgharen-
weg om richting Maastricht (Zuid) te gaan. Het 
is echter veel sneller en plezieriger om gebruik 
te maken van de Nieuwe Limmelderweg en 
vervolgens de N2 richting centrum danwel 
Maastricht Zuid (AZM) te nemen. 
Als u deze route vervelend vindt vanwege de 
situatie op de hoek Fregatweg/Hoekerweg dan 
hebben we weer goed nieuws want de ge-
meente gaat deze kruising nog dit voorjaar 
ombouwen tot een rotonde. Daarmee komt 
eindelijk een 
einde aan de 
uiterst verve-
lende situatie 
op dit punt. 
  
  
Han 
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Een bijenoase in Itteren 

Het gaat slecht met de bijenstand en insecten 
in Nederland.  Waarbij Limburg zelfs de hoog-
ste bijensterfte schijnt te hebben van alle pro-
vincies! Eind 2015 is er een symposium geor-
ganiseerd: “Limburgers bijeen voor bijen“.  

Op korte termijn is het belangrijk om betere 
leefomstandigheden te creëren voor bijen. 
Hierbij is BIO-DIVERSITEIT het toverwoord. 
Afwisseling van beplanting. En het is noodza-
kelijk dat er weer meer draagvlak binnen de 
samenleving ontstaat, om voor de kleinste 
landbouwers, de bijen en de insecten, weer 
een goede leef – en woonomgeving te maken. 
Meer groen en bloem en tegels en stenen er-
uit. Ook bij Natuurrijk Limburg staat dit hoog 
op de agenda. Via de plattelands coöperatie 
en in samenwerking met de Provincie Limburg, 
die dit project subsidieert, zullen er zeker 40 
bijenoases binnen onze provincie gecreëerd 
worden. Een daarvan proberen we vorm te 
geven in Itteren. 

Wat moet er nu minimaal aanwezig zijn om 
van een bijenoase te kunnen spreken?  

Dat is een bijenhotel en nectar-dragende 
bloemen en kruiden van maart tot en met ok-
tober. Nog mooier is de combinatie met fruit-
bomen, wilgen, linden, en diverse bloemdra-
gende struiken/heggen zoals meidoorn. Want 
ook bijen moeten het hele jaar door kunnen 
eten en nectar verzamelen voor de nakome-
lingen. 

  

Daarnaas t  
hebben bij-
en ook een 
o m g e v i n g 
nodig om te 
wonen en te 
zorgen voor 
hun nage-
slacht. Dat 
b e t e k e n t , 
buiten een bijenhotel, ook voldoende zonne-
warmte en planten in de buurt. En als u in het 
najaar de uitgebloeide bloemen en holle sten-
gels laat staan, hebben de insecten ook meer 
kans te overleven. Wat kunt u nog meer doen? 

• Gooi bijvoorbeeld uw bloembolletjes 
als ze uitgebloeid zijn, niet weg, 
maar plant ze in uw tuin of straks, bij 
de bijenoase. In een kale, schoon-
geharkte tuin, vinden bijen en ook 
vlinders geen beschutting tegen re-
gen en koude. 

• Te veel kunstlicht zorgt ervoor dat 
dieren zich ’s nachts niet meer kun-
nen oriënteren. 

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. 
Via het wortelstelsel van de plant 
krijgen bijen en vlinders gif binnen. 
Dat verzwakt niet alleen hun weer-
stand, maar ze gaan er ook dood 
aan. 

Helpt u mee? Met ons allen kunnen we van 
Itteren een BLOEMENDORP maken. 

Angela Moberts 
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Het opruimseizoen is weer begonnen. 

Maart en april zijn sinds enkele jaren de vaste 
maanden geworden, voor het opruimen van 
oevers aan de Maas. Inmiddels heeft zich dit 
initiatief als een olievlek uitgespreid langs de 
hele Nederlandse Maas, de Waal, de Lek en 
de Rijn. Organisaties als”Schone Rivieren”, het 
IVN, het CNME, de “plastic-soup foundation”, 
Schone-Maas en vele duizenden vrijwilligers, 
doen allen mee. Zelfs een Universiteit doet 
mee met de vraag aan ons allen; Wat is uw 
motivatie om afval langs de rivier te rapen? 
 Werken aan bewustwording en een droom: 
het weer schoon krijgen van de rivieren en de 
oceanen. Dat doen we o.a. ook door rivier-af-
val-oever onderzoek te doen. Waarbij al het 
afval, dat we tegenkomen, geturfd wordt. Over 
een oever- strook van 100 meter. Volgens vas-
te procedures en langs de hele Maas. Dit om 
bewijsmateriaal te verzamelen voor bedrijven 
en instanties. En steeds meer mensen doen er 
mee aan onderzoek en opruimen.  

Want het heeft wel degelijk zin! 
Alles wat we opruimen, komt niet meer in de 
zee terecht, niet meer in de magen van vogels 
en vissen en andere zeedieren. Alles wat we 
hier opruimen, wordt niet nog meer vermalen 
tot micro-plastics, die vissen weer binnen krij-
gen. Want deze plastics zijn zo klein gewor-
den, dat ze met het blote oog niet of nauwe-
lijks waarneembaar zijn. Vissen denken dat 
het plankton is, in werkelijkheid echter zweven 
er miljoenen micro-plastics door het water. En 
niet alleen de micro-plastics vormen een ge-
vaar, maar ook de inmiddels tot grote eilanden 
gevormde plastic soep, die in de oceanen 
drijft! 
Als u dit leest, is er weer een opruimdag in It-
teren geweest.  Al meerdere jaren helpen een 
paar handen vol Itternaren en soms ook men-
sen “van buiten”, mee. En ja, ook kinderen en 
jeugd zijn regelmatig aanwezig.  Het is gezellig 
om met zo’n groep te werken en vele handen 
maken ook licht werk. Ik wil bij deze ook al 
deze mensen bedanken voor hun inzet. Er is 

zelfs een kern die al jaren 
meedoet!  

Namens de vissen, de vo-
gels, het water, het plankton 
en alles wat leeft in en om 
het water, BEDANKT  voor 
een ieders inzet, groot en 
klein. 

Angela Moberts 
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Overleg recreatievijver 

19 maart heeft een afrondend (laatste) over-
leg van Dorpsraad Itteren/Buurtnetwerk 
Borgharen met Consortium en Vereniging 
Visstandverbetering Maas plaatsgevonden. 

In het kort de belangrijkste afspraken: 

1. Er komt een herinrichting van de parkeer-
plaats. Zoals iedereen heeft kunnen consta-
teren is het vrijwel ondoenlijk om met fiets, 
rollator, scootmobiel en zelfs te voet over de 
doorgroeistenen richting vijver te gaan, ko-
mende vanaf de Stuifkensweg. Consortium 
heeft probleem onderkend en zal zorgen dat 
het probleem wordt opgelost. 

2. Er komt een extra stukje voetpad aan de 
zuid-westkant (bovenlangs) zodat er ook bij 
hoge waterstanden in de vijver rondom de 
vijver gewandeld kan worden. 

3. Aan de noordzijde wordt een zitbankje 
geplaatst en er worden een aantal bomen 
geplant. Gekeken wordt of de zitstenen iets 
dichter bij de vijver geplaatst kunnen wor-
den. Het Consortium heeft alle medewerking 
toegezegd om ter plaatse ook een bijenoase 
te kunnen realiseren. Meer over deze bij-
enoase elders in de Dorpsberichten. 

4. In overleg met de visvereniging wordt ge-
keken naar een plek waar een voorziening 
kan worden gemaakt om vis uit te zetten. 
Tevens wordt er nog eens gekeken naar de 
zuidkant waar de paaiplaatsen zijn gesitu-
eerd. Bij extreem lage waterstanden, zoals 
verleden jaar zomer, komen deze plaatsen 

droog te liggen en dat is uiteraard niet de 
bedoeling. De visvereniging die iedere 
maand het water bemonsterd gaf overigens 
aan dat de kwaliteit van het water uitstekend 
is. De uitgezette vis doet het ook prima. 

5. Er komt een nieuw infobord. Het bord dat 
er nu staat bevat te veel onduidelijkheden. 
De tekst zal worden aangepast. 

Het betrof het laatste overleg in de huidige 
samenstelling. Het Consortium blijft de ko-
mende jaren verantwoordelijk voor het be-
heer en onderhoud van de recreatievijver of 
beter gezegd het gebied rondom de recrea-
tievijver. We kunnen terugkijken op een aan-
tal jaren constructief overleg waarbij met 
ieders wensen rekening is gehouden. Als er 
in de toekomst nog wensen of klachten zijn, 
kunnen we uiteraard nog altijd bij het Con-
sortium terecht zolang zij verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en onderhoud. 

Han 
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Dassen. 

In de omgeving van Itteren zijn 2 dassenburch-
ten gevonden. Die ben ik, samen met De 
Groene Brigade, gaan zoeken naar aanleiding 
van het vinden van meerdere dode dassen 
langs Op de Bos. Ik heb contact opgenomen 
met de voorzitter van de Limburgse dassen-
vereniging Dhr. Baars, en hem de hele situatie 
uitgelegd. 
Deze mijnheer heeft in het verleden al contact 
gehad met het Consortium Grensmaas, omdat 
bij Elsloo ook dassenburchten gevonden zijn. 
Daarop zijn er maatregelen getroffen. Vanwe-
ge het feit dat Op de Bos voor de dassen een 
“dodenweg” is, heeft dhr. Baars dit probleem 
weer met het Consortium besproken. 
Er zou van daaruit gekeken worden of er geld 
vrij gemaakt kon worden voor een dassentun-
nel bij Op de Bos en het aanbrengen van 
hoogwaterbescherming voor een burcht. Dat 
zijn ‘Hoera’-maatregelen. 
Ware het niet, dat er een nog grotere bedrei-
ging de dassen en heel ons landschap boven 
het hoofd hangt; de aanleg van de zgn. “Groe-
ne rivier”. Een bak van 120 meter breed en 1 
tot 2 meter diep. Over een lengte van 4 km 
achter Itteren en Borgharen langs. Waar bo-
vendien alle bomen gekapt gaan worden. En 
laat die afvoerbak nu net door het gebied ko-
men waar ook de dassen huizen! De gemeen-
te is inmiddels op de hoogte van de aanwezig-
heid van deze dieren. De grote vraag is welke 
belangen er straks gediend worden. Ik ben 
bang dat de natuur weer het onderspit zal del-
ven. 

Angela Moberts 

Dierenzegenen 
 
Blij verrast waren 
we als Dorpsraad 
met de opkomst 
bij het dierenze-
genen. Zo mooi 
om te zien! 
Paarden, honden, 
duiven, kippen, een katje en zelfs knuffels 
hebben we gezien en dát, ondanks de kou!  
Fijn dat we op deze manier tradities in ere 
kunnen houden. Natuurlijk was er ook nog 
de lekkere warme soep en het (koude) ijsje. 
Daardoor bleven mensen net even iets lan-
ger en maakten een praatje met elkaar. Ook 
dat was erg leuk om te zien. We willen U 
bedanken voor Uw komst en hopen dat er 
volgend jaar nóg meer mensen en uiteraard 
dieren zullen zijn. Bijgaande foto’s willen we 
U niet onthouden. 

Maria  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Verkiezingsuitslag 

Op woensdag 21 maart zijn we allemaal naar de stembus kunnen gaan om te kiezen welke volks-
vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Maastricht komen.   
Als we kijken naar de voorlopige uitslag, zien we dat in Itteren 436 stemmen zijn uitgebracht. 
GroenLinks is met 170 stemmen de grote winnaar. (Wethouder) Gert-Jan Krabbendam is met 154 
stemmen, het grote stemmenkanon van Itteren. Guus Horssels van het CDA komt met 30 stem-
men uit Itteren op een gepaste afstand. De PVV, die bij de landelijke verkiezingen nog hoog scoor-
de, haalde deze keer 35 stemmen binnen. De SP (28 stemmen), VVD (25 stemmen), PVM (23 
stemmen), PvdA (22), Seniorenpartij (21) en D66 (19 stemmen) vormen een duidelijke midden-
moot. 50 plus (10 stemmen), de Maastrichtse Volkspartij van Jan Hoen (8 stemmen), SAB (6), 
M:OED (4) en de Liberale Partij (1 stem) bleven achter in vergelijking met de rest.  
De Dorpsraad wil Gert-Jan van harte feliciteren met deze klinkende overwinning en vertrouwen op 
een verdergaande vruchtbare samenwerking.   
Hieronder de uitslag in vergelijking met 2014.  
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Maastricht Itteren Maastricht Itteren
1 Senioren Partij 5863 21 7083 39

2 CDA 6329 64 6176 91
Guus Horssels 48 30

3 D66 5273 19 6059 22

4 SP 3666 28 5787 81

5 P.v.d.A. 3863 22 5284 15

6 GROENLINKS 5823 170 4151 94
Gert-Jan Krabbendam 2337 154

7 Partij Veilig M'tricht 332 23 3775 30

8 VVD 3770 25 3366 28

9 MV 695 8 1431 25

10 Liberale Partij 1247 1 1119 6

11 M:OED 2824 8
12 50PLUS 1383 10
13 SAB 1481 6

14 PVV 2807 35

Opkomst 48,10% 46,86%

Gemeenteraad 20142018
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KidsAktief 

Vrijdag 16 februari jl. von-
den onze eerste activitei-
ten plaats. Voor de jongere 
kinderen hebben we s 
’middags een speurtocht 
uitgezet. Onderweg moesten de deelnemers 
een aantal eenvoudige opdrachten doen en 
na afloop was er een gezellig samenkomen bij 
een vuurtje met wat lekkers te eten en drin-
ken. 
Voor de iets oudere kinderen hebben we s 
‘avonds een gezellige avond in “De Aw Sjoal” 
georganiseerd. Er waren spelletjes te doen, 
we hebben slijm gemaakt, je kon een taartje 
bakken en ook was er weer een vuurtje op het 
plein waar we marshmallows en worstjes 
hebben gewarmd.  

Micha: ‘Ik vond het twee hele geslaagde acti-
viteiten in de Carnavalsvakantie! Het leukste 
van de activiteiten vond ik dat veel kinderen 
van Itteren weer ‘actief’ bij elkaar waren. Ik 
hoop dat jullie de volgende keer allemaal weer 
komen en dan nog een vriendje of vriendinne-
tje meenemen. Tot bij de Paasactiviteit! 

Claire: Ik vond het dat het goed gelukt is voor 
de eerste keer, vooral het vuur buiten was 
heel gezellig. Het was leuk om iets te organi-
seren en ik hoop dat we dit vaker kunnen 
doen. Het zou leuk zijn als bij de volgende ac-
tiviteit meer kinderen komen! 

We hebben alweer plannen voor een volgen-
de activiteit, dus hou je brievenbus in de gaten 
maar dit kunnen we al vertellen! 

Op maandag 2 april 2018 (2de paas-
dag) komt in Itteren de paashaas 
langs… 
Hij nodigt alle kinderen van Itteren uit 
om paaseitjes te komen zoeken. Ben je 
toevallig op bezoek bij b.v. opa en/of 

oma in Itteren dan ben je ook van harte wel-
kom. 
We gaan vooraf samen een mandje maken 
om de paaseitjes mee te zoeken. 

Paasactiviteit: 

Wanneer: ma 2 april ‘18 (2de Paasdag) 
Tijd:          13.30 uur tot 14.30 uur 
Kosten:     Gratis 
Verzamelplaats:     Op ’t Brook 
Ophaalplaats:         Op ’t Brook 

Opgeven voor de activiteit is niet nodig. 
Bij slecht weer is er een leuke Paasacti-
viteit in de Aw Sjaol. We hopen natuurlijk 
dat jullie allemaal weer gezellig mee-
doen! 
Namens KidsAktief Itteren 

Claire, 
Robin, 
Nikki, 
Jarno en 
Micha 
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Plantjesruilmarkt 

Tuinliefhebbers opgelet: op zaterdag 28 
april van 12.00 - 17.00 uur organiseer ik een 
plantenruilmiddag. 
Ik ruil mijn gekweekte (moes) tuinplanten voor 
uw meegebrachte planten. (Ik sta ook open 
voor andere ruilmiddelen of diensten!) 

Waar?  Geneinde 20. 

Misschien wilt u ook een tafel om uw planten 
aan te bieden? Neem dan contact met mij op 
dan regelen we dat. Heel graag tot ziens op 
zaterdag 28 april. 
 

Anja Paradies 
Geneinde 20. 

06-50947673 

Takkenroute  

Op vrijdag 6 april 2018 is de Takkenroute. 
Bundels mogen niet zwaarder zijn dan 
25kg en dienen goed bij elkaar gebonden 
te zijn. De maximale lengte en/of omtrek is 
1,5 meter. 

Knotwilgen beschermen 

Via deze weg willen we ook een oproep 
doen aan mensen die ons willen helpen om 
de knotwilgen langs de Kanjel te bescher-
men tegen de bever. Om ervoor te zorgen 
dat de bevers niet alle bomen aanvreten 
worden een aantal bomen met gaas be-
schermt. We hebben 
hulp nodig bij de uitvoe-
ring hiervan en vele 
handen maken licht 
werk.  

Heeft U interesse om 
mee te helpen? Mail 
dan naar info@ittera-
kief.nl  
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De Zonnebloem 

Dit voorjaar hebben wij weer leuke activiteiten 
voor onze gasten gepland: 

15 april en 6 mei Matineevoorstellingen  
“Door Melger en Bein van de Mestreechter 
Operette Vereiniging in het Theater aan het 
Vrijthof. 
17 mei  Busreis  
naar openluchtmuseum in Nederweert. 
25 mei  Heiligdomsvaart Maastricht. De 
Zonnebloem krijgt een uitnodiging om de stoet 
op een gereserveerde plaats langs de route bij 
te wonen voor onze gasten en vrijwilligers. 
26 mei  Concert van de mannenkoren 
“Reuver Mannenkoor” en “Valkenburgs Geulk-
lank” in het Mercedestheater. 
30 mei  Opera “Messiah”  
in de Sint Lambertuskerk , aanvang 14.00 uur. 

Tevens staat er nog een dag- of middagtocht 
in september gepland met Rederij Stiphout. 
Voor aanmeldingen, vragen of opmerkingen 
kunt u terecht bij onze vrijwilligers: 

Melinda Winkens-Bessems           
Heinsbergstraat 17             06-10244089 
Marika Huijdts                                
Het Kempke 15                  06-46614892 
Lilian Bastings                  
St Martinusstraat 18          06-18181014 
Marleen Hofkamp                          
Op de Bannet                    06-28159390 
Marjo Janssen                                
Op de Bannet 14               06-11386978 

Marie-Louise Donkers                   
Beatrixstraat 18                 06-20345589 
Annette Keerssemeeckers            
Op het Rooth 27                06-50653384 
Lilian Coumans                               
Ireneweg 11                       06-46097195 
Clemence Linders-Bartels             
Baron de Rosenstraat 5    06-21231417 
  
In mei komen we weer langs voor de ver-
koop van de loten van De Zonnebloem. 
Een deel van deze opbrengst is bestemd 
voor onze gasten van de afdeling De Zon-
nebloem Borgharen-Itteren.

Clemence Linders-Bartels 
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Blaaskapel De Flippers 
 
Gelukkig beginnen de 
dagen weer te lengen 
en komt het voorjaar 
weer in zicht. Ook voor 
de Flippers weer een 
tijd van optredens en 
voorbereidingen. 

Ons kapel lentreffen 
staat weer voor de deur. Dit zal gehouden 
worden op pinkstermaandag 21 mei om 13.30 
uur bij Hoeve Bours. Hierbij zullen wij deze 
muzikale middag zelf openen. Daarna zullen 
nog verschillende kapellen hun muzikale klan-
ken laten horen. Wij heten U dan ook van har-
te welkom op deze middag om van alle muzi-
kale klanken te genieten. 

Verder willen wij onze concertreis nog even 
onder de aandacht brengen. Wij reizen af naar 
Vipiteno in Italië. De reis is 19 t/m 26 septem-
ber 2018. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus 
wanneer U een gezellige reis wilt maken, 
neem dan gerust even contact op met P. Mors, 
G. Hofkamp of S. Gielissen. 

Als afsluiting wensen wij iedereen  
Fijne Paasdagen. 

Koningsdag 
Op 27 april hebben we groot feest want de 
Brigidastraat staat dan in het teken van Ko-
ningsdag!  

Er is:  een kofferbakmarkt,  
 fiets versieren (met prijsjes!) 
 kinderspellen  
 en nog veel meer. 
Tevens is ook gezorgd voor geweldige muziek 
van No Credit, een band dat pop, rock en latin-
covers uit de 60 - 90 speelt.Natuurlijk is alles 
onder het genot van een hapje en een drankje. 

Dit wordt georganiseerd door Spaarclub ’t 
Trefpunt, cv De Vreigeleire en café ’t Trefpunt. 

SPAARCLUB 
  ’t Trefpunt 

Reumafonds 
In de week van 19 tot 25 maart zijn de col-
lectanten van het Reumafonds Itteren, bij 
u aan de deur geweest voor een vrijwillige 
bijdrage. Zij willen u hartelijk danken voor 
het mooie bedrag van € 531,65 dat bij el-
kaar gehaald is. (En weer iets meer dan 
vorig jaar!) 
Namens Elly Dolmans en al haar collec-
tanten heel hartelijk dank, want mede 
hierdoor kunnen de onderzoeken rond 
deze meer dan 100 chronische aandoe-
ningen aan gewrichten, spieren en pezen 
voor meer dan twee miljoen Nederlanders 
doorgaan.  
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Zet 17 november in uw agenda! 

Zaterdag 17 november 2018 roepen De Vrei-
geleire hun nieuwe prins(es) uit ! 

Noteer de datum alvast in uw agenda. 

Verder willen wij alle sponsors, donateurs en 
verder iedereen die onze vereniging een warm 
hart toedraagt bedanken voor hun steun afge-
lopen seizoen.  

Bestuur en leden 
CV de Vreigeleire 

Gedicht van Maria Smeets 

Via een van de mensen van de heemkunde-
vereniging van tteraktief hebben we een ge-
dichtenbundel gevonden van  Maria (van 
Guusje van) Smeets, zoals  zij vaak genoemd 
werd in het dorp). Ze is in Itteren geboren Aan 
de Maas. Haar broer Sjaak Smeets was ge-
trouwd met een oudere zus van moeder Hu-
bertine (Tien) van der Leur. Hier het gedicht 
“Vrede” 

Vrede 

Vrede is: lachen en lopen. 
Door weiden mals en groen. 

Aan het goede van heden denken. 
vergeten het verkeerde van toen. 

Vrede is: vol van verbazing
naar bloemen kijken in de wei. 

Het koren zien in de aren. 
Niet denken, dat gaat voorbij. 

Vrede is: vrienden begroetten 
Dichtbij, maar soms ook ver weg. 
Vrede is: goed zijn voor elkander. 

Niet bang zijn voor wat men zegt. 

Vrede is: diep mogen slapen. 
in eigen omgeving en stee. 
Vrede is: heerlijk dromen 

wetend er gaat iemand mee. 

Vrede is: werkzaam voltooien 
Wat niet klaar kwam daarvoor. 

Vrede is: strelen van handen 
daar zijn die zo goed voor. 

Vrede is: rustig ademhalen. 
Niet bang zijn voor enig geweld.  

Denken aan nu en vroeger. 
Aan dingen die hebben geteld. 

Maria Smeets 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Dankbetuiging 

Een woord, gebaar, of een kaart, het doet je zo goed, 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 
Langs deze weg willen wij onze dank betuigen 
voor de overweldigende steun die wij mochten  
ontvangen na het overlijden van  
 
                      Lou van Kan 

Uw medeleven is voor ons een geweldige troost geweest. 

 
Ireen Horssels  
Tom en Nicole, Felix  
Sjèr en Mariette Horssels -Schenk 

Vreigeleire 

Ich wil eederein bedanke die mich, op welke me-
neer dan auch, in ’t zunneke hubbe gezat, veur alle 
felicitaties, kaarte, cadeautjes, bloome en attenties! 

Een speciaal dankwoord aan CV de Vreigeleire, Wil 
en Chiara van cafe ’t Trefpunt en Prins Noa, Prinses 
Mexx en de Vreigeleirkes. 

Wat waor ’t sjiek um prinses van de Vreigeleire, 
prinses hie in Ittere te zin, wat hub ich genoote ! 

Peggy 
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SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus  
(v/h Ankerpoort) wint minerale gesteentes en bewerkt ze 
tot natuurlijke (hoogwaardige) grondstoffen voor tal van 
toepassingen, van kunststoffen tot producten voor de 
landbouw.  
Daarbij werken we steeds volgens de modernste kwali-
teitsnormen voor productie en milieu. 

Je wereld is gemaakt van mineralen.  
Wij zorgen voor de beste kwaliteit! 

SIBELCO EUROPE  
MineralsPlus 
is een dochteronderneming van Sibelco, een wereldwijde 
producent van minerale grondstoffen.  

U vindt onze activiteiten en producten op:  

mineralsplus.sibelco.com 
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Kringloop Hartelstein  
Vanaf het moment dat woonwerkgemeenschap kringloop Hartelstein gestart is, is duurzaamheid 
voor de kringloopwinkel in Maastricht het primaire uitgangspunt. De tijdloze waarde van veel 
spullen, speelt een grote rol in de kringloopwinkel. Er wordt een groot assortiment aangeboden 
van uiteenlopende spullen waaronder kleren, gebruiksvoorwerpen, boeken meubels, snuisterij-
en, kunstvoorwerpen en nog veel meer. Allemaal spullen die een tweede leven verdienen. Zo 
kunnen we mensen blij maken met spullen van andere die voor hun niet meer van waarde zijn. 

Kringloop Hartelstein heeft een groot klantenbestand van mensen die periodiek de winkel be-
zoeken. En wij maken het als kringloopwinkel in Maastricht en buiten, extra gemakkelijk met 
onze “breng-en-haal-service”. Hebt u spullen en die zijn voor u overcompleet, dan komen wij 
graag langs. 

Tevens vangen wij in onze woonwerkgemeenschap boerderij ook mensen op die op de een of 
andere manier dakloos zijn geworden en bij onze stichting een kans krijgen om alles weer op 
een rijtje te zetten om straks weer mee te kunnen doen in de maatschappij. 

Winkel is open: 
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur   
Zondag 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag  13.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  13.00 – 17.00 uur 

Coördinator: Henk Willems 
Adres:  Hartelstein 214 

6223 HV  Maastricht 
Telefoon.: 043 - 364 55 15 
Mobiel:  06 – 211 52 840 
Website: www.kringloop-hartelstein .nl 
E-mail:  kringloophartelstein@gmail.com 
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Servicepagina  
Ambulance, brandweer en 
politie: 112  

Wel politie, maar geen spoed  
0900 - 8844  
Meld misdaad anoniem  
0800 - 7000  
Wel brandweer, maar geen  
spoed (088) 450 7 450  
Wijkagent Hub Smeets  
E: hub.smeets@politie.nl  
T: 0900-8844  
BOA Jef Schellings 
E: jef.schellings@maastricht.nl  
T: 14-043  

Meldingen gem. Maastricht  
T: 14-043  
Milieu:  
Provinciale milieuklachtenlijn  
(043) 361 7070  
Huisartsenpost:  
Weekdagen van  
17.00 - 08.00 uur en in het 
weekend vanaf vrijdag 17.00 
uur tot maandag 08.00 uur (043) 
387 77 77  

Huisarts Itteren-Borgharen  
Zorg aan de Maas 
Dr. T. Wetzels (043) 362 77 67  

Apotheek bij spoedgevallen:  
Poliklinische apotheek bij 
MUMC+ in het AzM  

Tandartsen bij spoedgevallen,  
op zaterdagen en zon- en feest-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur 
en van 17.00 tot 18.00 uur  
0900 - 4243434  

Parochie / Pastorie  
(043) 363 29 67  
Parochie wachtdienst  
06 - 5361 5117 of  
06 - 5369 1450  

Storingsnummers:  
Gas en elektra 0800 - 9009  
Water 0800 - 023 3040  
Ziggo 1200 of 0900 - 1884  

Dieren:  
Dierenambulance  
0900 - 4433 224  
Schapen op de kades  
(046) 433 18 14  
Groene Brigade Provincie 
043-3617070 
groenebrigade@prvlimburg.nl  
Kuddebeheerder galloways  
06 - 5398 1714  

Alcohol & Drugs  
Alcohol infolijn 0900 - 500 2021  
Drugsmeldpunt (043) 350 5111  
Drugs infolijn 0900 - 1995  

Envida  
Algemeen 0900 - 22 33 440  
service (043) 369 06 10  

Voorzieningen Itteren:  
Aw Sjaol (beheerder J. Verhulst)  
06 - 8142 7142  
Brigidahoeve: (043) 851 7149  
06 - 50706185 / 06 - 40666537  
Café ’t Trefpunt (043) 364 9911  
Sint Martinushoes (043) 364 
1001  

 

Website: www.itteren.nl  
e-mail: info@itteren.nl  
foto’s Grensmaas Itteren:  
www.ittereninbeeld.nl  

Secretariaat:  
Ruyterstraat 18  
6223 GX Maastricht  
IBAN: NL93 RBRB 0979 
252547  
KvK: 410 77 062  

Dorpsraad Itteren:  
Voorzitter:  
vacature 
Secretaris:  
Maria Lhomme      365 2040  
Penningmeester:  
Harry Jonkhout     364 9967  

Leden:  
Wim Beijer            364 4126  
Frans Falise         364 8167  
Han Hamakers     364 6734  
Angela Moberts    364 9456 
Paul Paulissen     343 2470  
Vivian Thewissen 364 0407  
Joop Verhulst  06 - 81427142  
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