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p· l{_osten voor paspoort 
--- Van onze verslaggever 

1 

.
, 

-RLEN - Het grootste 1>riisverschil tussen paspoorten in de verschillen- ;
lil I imburgse gemeenten bedraagt momenteel twaalf gulden. Heerlen is de !

a!ll· liiurste gemeente. voor een paspoort moet het hele jaar door vijfenveertig i
,eS· llllden worden betaald. Het goedkoopste zUn de zustei·gemeenten Bingel- 1 

_.. �e en Jabeek, waar de reislustige inwoner niet meer clan driei!ndertig gul-
den hoeft neer te tellen. Verschillende grote gemeenten hanteren een zoge

··;· nalllld winter. en seizoentarief. Van 1 april tot 1 oktober moet vijf tot tien

é 
llllden meer betaald worden voor een paspoort. Het hogere tarief voor de

. -.IIJermaanden is ingevoerd om sprei�ing bij de aanvragen te bevorderen.
I 

�· �e gemeentebesturen hopen dat meer mwoners van de goedkope aanbieding 
111 tie wintermaanden gebruik zullen maken, zodat het ambtenarenapparaat

_.. .··deus het vakantieseizoen niet overbelast raakt.

• eges 
�et veeschil in prijs bij de verschil
�nde gemeenten is te wijten aan de 
hoogte· van de gemeentelijke belas
�ng ( !c-gès) .  Et· bestaan geen alge- ·
illene rc'gels oï een provinciale vcr
llr(!ening. Wel heft de provinciale 
O\rerheid een extra bedrag van drie 

5 Mden op elk paspoort. De provin
tjale v=liohter geeft toe dat er

,ij; grote prijsverwhhllen zijn in Lim
burg, maar dat elke gemeente het

64 t'll'ht heeft zijn eigen prij ste bepalen.

Kerkradenaar in het bezit komen 
van de pas. In Geleen betaalt de in
woner f 35,-, in Gulpen f 37,-, in 
Hoensbroek eveneens f 37,- in Stein
f 35,-, in Bingelrade en Jabeek kost 
het paspoort s'1,echts f 33,- en dat 
het hele jaar door. In Roermond kost 
het paspoort tot 1 mei f 36,50 en in 
het zcmevseizoen f 43,-, een gulden 
duurder dan in Maastricht. Venlo 
doet het iets goedkoper. In het win
terseizoen bedraagt de prijs f 34,50 
en in het hoogsei.zoen f 39,50. Sittard 
vraagt in de stille maanden f 35,- en 
in de zome.r vier tientjes. In Br:uns
sum kost het paspoort f 35,-. 

ZATEèWAG 
1 MAART 
20.30 u�r 

(ADVERTENTIE) 

STICHTI NG LI M B U RGS 

SYMPHONI E  ORKEST 

Staargeb_ouw - lUaastrichi

Zevende 

serie A 

abonnementsconcert 

gasto1·
.
kes t :  GOTTINGER SYMPHON!E ORCHESTER 

dirigent: VOLKER SCHMIDT-GERTENBACH 
sol ist :  ANNER BIJLSMA, cello 
ROSINI - ouverture "l'Italiana in A]gierï' 
SCHUMANN - Celloconcert in a oo. 129 
BEETHOVEN - Vierde Symfonie in B op. 60 

Tcegangsprijzcu i 5.25. 1 6.25 en .r 7,50 ; CJP. studerenden en jo ngeren tot 
21 jaar / 3.-; 65 i 1 .50 reductie (,;ncl .pwgrnmmaboekje). Beide reducties 
ook in de voorverkoop. 
Voorverkoop maandag t.m. vrijdag van 10-12  en van l -!--17 uur. administra
tie L.S.O" Henric van Veldekeplein 23, tel. 043-10963 en op de avond van 
het  concert aan de kassa Staarge:bouw. tel. 16622 vanaf 19.:l0 uur. 

VERANDERING VAN ORKEST DOET LUISTERE1". 

�en enkele gemeente kon garande-
r. l'en dat de prijs voor een paspoort

•

i 

· ft iaar ongewij,dgd blij ft. Het � niet
�ogelijk dat er prijsverhogingen 

., 'de n  door.gevoerd om de gemeen
-�iJke begrotingen sluitend te ma• 
'<en. 

/Prijzen 
�n onderzoek dat wij grsteren bij 
�llkele gemeenten instelden leverde
,''!!t volgende resultaat op. In Maas
:rcht kost een paspoort tot 1 apri�
) 32,-, vanaf die datum tot 1 oktober 
:�0et een tientje meer (f 42,-) be-

Henk W altmans op bres 
voor culturele integratie 
Nederland-Vlaanderen 

• 

•atct worden. In Heerlen kost een
¾spoort het hele j aar door f 45,-.
� Kerkrade is het reisdocument re-

tief goedkoop. Voor f 34,50 kan de 

Van onze Haagse 1·edacieur 
1 DEN HAAG - Bij de behandeling 

van de begroting van het ministerie 

van buitenlandse zaken, heeft dr. H. 
Waltmans (PPR) als enig Kamerlid, 

. aandacht gevraagd van de regering 

va·or een verdere culturele integra
tie van Nederland en België, met 
name tussen de grensprovincies. 

. ..._ ________________________ Namens zijn fractie heeft hij hiero
ver twee moties ingediend. In de 
eerste motie wordt van de regering 
gevraagd om gemeenschappelij ke 
organen voor 't gehele Nederlands
talige cultu,1 rgebied, derhalve voor 
Nerlerland en Vlaanderen. in het 
leve1� te roepen. De twee.de motie · 
houdt het u itspreken van teleurstel
ling door de Tweede ,E:amer in van 
het gebrek aan een werkelijk com
munautair, regionaal beleid, dat ge
richt is op het tot verdere ontwik
kel ing brengen van achtergebleven 
regio's met name van grensprovin
cies, zowel op het terrein van de 
welvaart, als van het welzijn. Deze 
motie vraagt van de regering om 
haar inspanningen op dit punt 
krachtig te blijven voortzetten. 
Dr. Waitmans heeft aan de regering 
de ,Taag voorgelegd, h oe zij denkt 
in te spelen op de groeiende weder
zijd,e belangstelling lussen Neder

· 1and e,1 het Nederlandstalige ge
deelte van België en hoe zij het
verlangen naar meer culturele inte
gratie tussen beide gebieden een
gernsti tutionaliseerde structuur wil
geven.

Win zo n 
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Allegro 1100 Interesse 
• 

progress1e,1e 
partij e11 i11

steenkool 
Van onze Haag_,;_(' ;'L' �: ,-. c:U:' C : ·  

DEN' HAAG - De leden van c!e
Tweede Kamerfrac.ties van de 
P\'dA. PPR, D'66 en PSP willen van
de minister van Economische Zaken 
weten wanneer hij een commi�sie 
instelt die een studie gaat 'llaken

�a,n eventuele aanwendingsmo,c
lijkheden van :'\' ederland�e kole,1, 
Z(j vragen dit naar aanleidin� v:.n 
de onlangs door de minister gepu
bliceerde energiemita en herinneren
eraan, dat de Mijnraad tot in�tellir,g
van zo'n studiecommissie heefi ge
adviseerd. 
Zij informeren er i:î ,::; · n : -cc: :· :� 
naar of de Mijnr11 ad ;n:11 ,cl..ie> :.d 
geantwoord heeft op  h2t , e:·-éo� '-: 
\·an de minister om uit.een te zet:cn 
hoe het onderz::iek naa;· de pxnlci ·. ë

tiemogelijk'.leden \·an staatsm:Jn Bv
atrix zou moeten pl2;,t;1 ;nde:�. Te
vens wensen zij het oordl'èei Ydn cie 

' •nLlister te vernemen ovei· d0 moge-

De Allegro van British Leyland is een handige, compacte wagen met voor
wielaamlrijving, dwarsgeplaatste motor en gasvloeistof (,,hydra gas") vering, , 
raidaalbanden en verwarmde achterruit. De Allegro, klein van buiten, : 
maar ruim voor passagiers, kost f. 8.250 en is voor één gulden te winnen · 
in onze puzzeactie. 

l ijkheid een staalbedri_�f i1.:1nct1 d ',) 
EEG te i n teressere:1 i ! 1  d::: c_;;:..tf, . rüJ2-
rc eokesko1enreserFes in  het rnijn
\·eld Emma-Hend,·ik. 
De Ka.mer!eden van de prcgressie•:c 
partijen stemmen in mei de op\·a:-

Dieteren werkt aan i[ 

federatief eest '75 
DIETEREN - Grote gebeurtenissen 
werpen hun schaduw vooruit in 
de kleine gemeenschap Dieteren. 
Toen verleden jaar bekend werd 
dat het federatiefeest 1975 der zuid
limbnrgse schutterijen aan Dieteren 
was toegewezen werd er uiteraard 
gejuicht in de rijen der schutters. 

Tegelijk echter realiseerde men zich 
welke zware last in 1975 niet alleen 
op de schouders der schutters komt 
te rusten. maar ook welke opoffe- , 
ringen en moeiten vrijwel alle in
woners van het rustieke dorpje met 
amper 900 zielen zich moeten ge
troosten. 

Ivkn bleef in Dieteren niet bij de 
pakken neerzitten. Men wist iets 
van de organisatie van grote fees

ten. Nog steeds leeft het enorme 
succes van de eeuwfeestviering van 
fanfare "Eendracht" in de herinne
ring ,,oort. Reeds in oktober van 
verleden j c:ar nam de voorbereiding 
een aétnv;;_ng. 

1\1en wenst een grondige aanpak en , 
n1en is Ci' zich van be,vust 
n12dcv,' ETl...:r -rs nodig te hebber.. 

De SC'hutterij deed inmiddels een 
berof>p op de verenigingsbe8turen en 
op a lle particul ieten om mee te 
helpen aan de organisatie. Men 
der.kt ongeveer 300 personen nodig '. 
te hebben om al le werk te verzet
ten. 

Het ziet er echter naar uit dat het 1 
vertrouwen ,·an .de schutters in hun
dorpsgenoten, die al zo vaak bli.ik 
gaven pal achter hun vereniging te  
�laan, niet beschaamd zal worden. 

Wekelijkse vergader·ingcn met het 
organisatiecomité' geven de vorder
ingen van de diverse werkgroepen 
duidelijk aan en openen steeds 
nieuwe perspectieve,,. 

(ADVERTENTIE) 

tiag van de minister, da1 hf'L sc-
i bruik van steenko,en \-�or de op . 

wekking van elektriciteit gcs\ imè>
leerd moet worden. Dit zou. \'olg c>n, 
:>i en. ook dienen te  gebeure� 2-nf't

het rebruik van kolen dom· and�r'.' 
bedrijven dan alleen cent1,üe,. Zij 
juichen het toe. dat min,,<c :- Lu 1· 

bers in het algemeen po,;tie,:e,· 
slaat tegenover het gebrui .L.;: ,,rn 
steenkolen dan zijn voorgangers. 
Tenslotte stellen zij nog de "Jraag. o1 
het bestaande aardgas:ii,,<ribu:ie'1e! 
in de toekDmst oenut k,m worde:1 
\·oor kolengas. 
Y'olgens deze Kdrnerleder1 ,� ij n . :1 dt� 
veoege jar0n tach·,:g comme:·cië,e 
installaties \'Oor koienYerga:i .<ng be
schjkbaar en zal vergassing \·an ko
len 1net een hoog z\,-ö.,,:elgc!1al1e 
geen noemens\r\'8ardigc :ni l ieupr-_;
blemen opieveren. 

Flinke antiek
diefstal in 
in ftf aastricl1 t 
MAASTRICHT - (.;it een woning
aan de Jekerstraat in Maastricht is 
dinsdagnacht een flinke collectie
antieke voorwerpen gestolen. De in
brekers kwamen via t>en niet afge
sloten raam binnen. Diezelfde nacht
werd in diverse bedrijven ingebro
ken. De dieven vonden er echter
niets van hun gading. Bij een in
braak in het benzinetankstation aan
de ·wmem Alexandcrwcg in de Bca
trixha,·en bleef de buit beperk{ tot
twee luidsprekers en wat snoep;:oed.
Uit een bouwkeet aan de Amb,,er
straat Noord verdween een 1>artij
gereedschap. 

PLULlJ1VEEHOuDERS VREZE/v 
1l10EILIJKHEDE�V /JV LEGSECTOR 

· -------------------------

Achteruitgang in
eierenconsumptie
door anti-reclame 

PTT-vrouwen met 

grafkrans naar

premier Den Uyl 
Van onze correspondent 

�llN HAAG - De actiegroep pro
esterende PTT-vrouwen heeft 

'l\>�ensdag bij het kabinet van pr�
�•er den Uyl aan het Plein 1813 m

en Haag een rouwkrans "voor de 
01lhekende ambtenaar" aan het hek 
leh.an111en. Op de geel-groene linten 

Inbrake1n in 
H,eerlen 

lftllRLEN - Op de tweede etage
�an het glaspaleis op de Bongerd te 

eerlen werd door het forceren van
eell slot ingebroken. Ontvreemd 
;,erden een boormachine merk

b�sh, een zijknijptang en eep com-
•natietang ter waarde van f 1500,-

1.Tit een woning te Heerlen werd
een donkerbruihe herenportemon
iaie gestolen inhoudende twee
t at1kbi1jetten van f 25,- twee van

:e; 
5,- en nog enJceile losse guldens. 
r Werden geen sporen van braak

:angetroffen. 
en huisvrouw uit Heerlen deed

'i-angifte dat haar auto, een Ford

d. aunus. L., die geparkeerd stond, op
he Gringel beschadii11?Jd was. De ��
t ele linkerzijde en de rµotorkap za-

1 

,:n vol krassen. De schade aan de 1 

agen bedroeg f 1500,-. 

van de krans stond te lezen; ,.een 
jaar spreidingsleed" en "onze beslis
sing is gevallen, we bl\jven met zijn 
allen". 
Negen leden van de actiegroep, die 
zioh verzetten tegen spreiding van 
de centrale PTT-di,rectie uit Den 
Haag naar het noorden, g!aven de 
premier vervolgens uitleg va,n hun 
actie. ,,Wij .klomen op voor de werk
nemers en hun ge.zinne•n.  Of men nu 
gedwongen naar het noorden gaat 
of wijwiUig wnd,er w�r'k achter
blijft, de gevolgen zijn eender. In 
beide gevaUen zullen de spanningen 
voor de men,sen en hun gez.innen zo 
groot zijn, dat menigeen en menig 
huwelijk daaraan ten onde,r zal 
gaan. Vandaar, hopelijk iets te 
voorbarig, deze krans voor de onbe
kende ambtenaar", alclus de adie
gll"Oep. 

_De vrouwen drongen er bij de mi
nister-president op aan te erkennen 
dat het spreidingsbeleid achterhaald 
.is. Aan het personeel van de centra
le directie had de acti'egroep woens
dag een pamflet uitge.reiM dat ein
digde met de tekst als uw machtige 
arm dat wil, staat heel de spreidin;; 
stil". 
Premier den Uyl zei tot de actie 
groep dat het kabinet de spreiding·s
beloften van het vorige kabinet niet 
naast zich neer kon leggen. Bij de 
spreiding van rijksdiensten tot nu 
toe is volgens hem. gebleken dat "in 
het algemeen de overplaatsing nogal 
mee valt". 

( ADVERTENTIE) 

,., WASTAFEL 
COMPLEET : 

wastafe l komb inat ie 58 c m
eengatsmengkraan
1 s te l  ophang haken 

p!ast ik p lug - bekersyfon

99 -
i dem i n  k leu r  

1 20 -
, 

aldo ZI 
doe 't zelf supermarkt
HOENSBROEK, BAUNSSUM.KERKRADE

.,_ 
SITTARO,MAASTRICHT, EINOHOVEN. _..

M,:nister in bouuprog·ramma 1975: 

Bouwproductie
sterk beperkt

DEN HAAG - Naar verwachting 
zal het totale aantal in 1975 in !,

1 aanbouw te nemen woningen i
102.000 of 115.000 bedragen. Dit be
tekent dat dit jaar en het komende 
jaar het produktieniveau aanzienlijk 
zal achterblijven bij de jaren · 1972 
en 1973. Dit heeft minister Gruijters 
van Volkshuisvesting meegedeeld in 
het dinsdag aan de Tweede Kamer 
aangeboden bouwprogramma 1975. 
Voor de ongesubsidieerde woning
bouw wordt verwa,oht dat de da
ling die in 1974 optrad zich in 1975 
nog enigs1Jins zal voortzetten en dat 
in het komende .iaar een stabilisatie 
op het dan bereikte niveau zal op
treden. Van de sinds kort waar 1:e 
nemen daling van de rentevoet op 
de hypotheekmarkt is nog onvol
doende duidelijk welke im;puls daar
van te verwachten is. Op grond van 
bovenstaande overwegingen zijn zo
wel voor 1975 als voor 1976 twee 

alternatieve ramingen opgesteld '.'an \  
het aantal woningen dat in D'ln- 1 
bouw zal worden genomen. Deze 
ramingen belopen voor elk van deze 
j aren 100.000 of 110.000 woningen, 
waarbij nog geen rekening is ge·hou
den met het effect van de maatre
gelen ter bevordering van de werk
gelegenheid. HPt extra aantal wo
ningen dat als gevolg van deze 
maatregelen in 1 975 tot uitvoering , 
zal komen is - in twee alternatie- 1 

ven ramingen - op 2.000 dan Wt'l 
5.000 gesteld. 

Opper Aerts

b·evorderd' 

<ADVERTENTIE) 
tot adjudant 

ECHT Opperwachtmeester ,J. 
Aerts van de Rijkspolitie in Echt is 
bevorderd lot adjudant. De benoe
ming gaat met terugwerkende 
kracht op 1 januari van dit j aar in, 
Adjudant Aerts is momenteel plaats
vervangend groepscommandant van 
de Rijkspolitie in Echt. Hij blijft in 1dezP. plaats werkzaam. 

Wit helpt 
.. al jaren· 

b11 hoest? 

DONDERDAG 

BAEXE�1 - Rond 18 miljoen va
derlandse kippen, gehuisvest op 
24.8i15 bedrijven, produceerden in het 
afg·elopen jaar 4.8 miljard eieren. 
Limburg telt 1930 kippenhouders 
waar 5 miljoen hoenders leven en 
leggen. De gemiddelde prijs per kilo
eieren bedroeg in 1974 f 2.07. Dit is .

1 22 et per kilo minder dan in '73 maar 
' 2,; et meer dan in 1971 en 1972. Deze 1 

redelijke prijs heeft tot gevolg gehad 
dat de legkippenstapel in onze pro
vincie en in het land is of wordt 
uitgebreid. 
Ook ln West-Duitsland. Ierland, Italië i 
en Frélnkrijk zijn meer kuikens ge- ! • 

1 fokt voor de leg. De forse vcrmeer- , 
de1·ing heeft tot gevolg, dat dit jaar 1 

wordt gerekend me:t een vermeer- ' 
dering van 2.2 miljard tot 2.5 mil- : 
jard eieren. Deze vergroting klemt , 
des te meer daar momenteel de : 
7e!f\'l',OC"Zieningsgraad van eieren in 
de EEG reeds overschreden is. Een 
tikje \'erontrustend is ook nog, d.1t 
de consumptie per hoofd - thans in i
ons land 192 - mede tengevolge van 
een anti-reclame terugloopt. Het ir 
dus helemaal niet ondenkbaar. dat 
de legsedor moeili.ikheden boven het 
hoofd hangen. Aldus opende de heer 
M. van der Sterren, voorzitter van
de afdeling Limburg van de N.O.P. 
(Nederl::mdse Organisatie van Pluim
veehouders) de jaarvergadering in 
Baexem. Ook in  de slachtsector is 
lang niet alles koek en ei .  aldus 
vervolgde de vooi-z.i \ter. E:1 toch ver
tegenwoordigen de verschillende : 
"gevleugelde'· sectoren een zeer gro- 1 

te post in de totale uitvoer van Ne
derland. De eiersector tekende voor 
f 650 miljoen en de slachtsector voor 
f 760 miljoen. Toch vertonen beide 
bedragen een achteruitgang van 120/o 
en van 15"/o vergeleken bij 1973. 
Vooral in de slachtseetor wordt 
steeds meer concurrentie ondervon. 

VRIJDAG ZATERDAG -:� --� vakbeurs 
�u ve�arming, 
L. -c )- . koehng en �f-

îf
� luc�tbehandeling

,�,4 l � dageliJks·9-17 uur 

FEBRUARI FEBRUARI 2728 1 
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den \ëm andere EEG-landl't1. terwijl 
ook de groeiende im·oer uit de Oost
bloklanden 8teeds harder wordt ge
voeld. 

. Lichtpunten vormen dr zwakke

1.:.,inters waardoor de stool;kosten be
perkt blijven en de gunstiger wor

dende . grondstoffenmarkt. Hi erdoor

worden de voeders goedl:oper. 

Randweg 
nadert 

voltooiing 
HEERLEN - De rerwad1 t rn g  is 
,eu,ettigd, dat het i;iaduct i n  de 
Looicr�rraat onder de E-3[1 u;n
nreeks Pasen klaar :aI  :ijn. Het 
i :erkeer zal vanaf dat ' i/ àsrip 
Teer ongehinde1·d door kunnen 
r(icfen 101  aan Tencorm. Moor
Jok daar is het e ind  Pan de
?i tende in  zicht. Op 1 mei ,rordt
ie aan leg van de brug, di.e u.·e
,ens mogelijke mijnschcdeu:er-
1.;-,ing is uitgesteid, aanbesteed. De 
brug wordt gebouwd volgc 11.ç liet
'.!re_tabsysteem. Ze zal omstree!;s 
kerstmis klaar zi_in en de krnon 
::etten op een jarenla.ng werk.
De brug over de Looie1'straat had 
feitelijk eind 1974 al klaar moe
ten zij:1. Het slechte weer i s  
spelbreker geweest. Thans 1s men 
àoor he·: plo':sel'.nge mooie weer 
overvallen. Omdat de aannemer 
het mooie weer niet mE>er z'.l.Q 
zitten Is hij maar begonnen mc'f 
de jaa:-lij kse :·evi;;ie v,G1 zi_ja ma
terialen, waaronder de asfaltin
stallatie. Op 7 maart is dat klaar 
en kan de laa�ste asfaltlaag wor
den aangebracht. Het ligt in de 
bedoeling van de dienst van Pu
blieke Werken over de Keul
se baan tot aan de Burgemeester 
Waszinkstraai nog een dunne 
slij tla;ig aan te brengen om te 
voorkomen da': het wegdek glad 
wordt. 

jpc
Markering
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