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Stichting Hieël Hael zet in op leefbaarheid
in Heel

In Heel is al zo’n anderhalf jaar de werkgroep ‘Hieël Hael’ actief. De naam
allitereert mooi waardoor de naam gemakkelijk blijft ‘hangen’. Tegelijk geeft
de naam ook aan dat er niet alleen aandacht is voor de kernen Heel en
Panheel, de vroegere gemeente Heel van voor 1990, maar ook voor de
buurtschappen Pol en Osen.

DOOR JAN KESSELS

“Leefbaarheid is toch altijd wel een thema waar je het met mensen in je dorp over
hebt,” herinnert Bert Suntjens zich de aanloop naar de werkgroep. “Al pratend begint
langzaam het idee op te komen om een werkgroep te vormen om die ideeën en
gedachten ook handen en voeten te geven.”

V.l.n.r. Bert Suntjens, Guido Athmer en Erwin Ramakers. Op de foto ontbreekt medebestuurslid Jeanette Kuppens.
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Bert vormt samen met Jeanette Kuppens, Guido Athmer en Erwin Ramakers het
bestuur van werkgroep die vanaf morgen, donderdag 6 februari officieel als ‘Stichting
Hieël Hael’ staat ingeschreven.
“Vorig jaar tijdens de Jaarmarkt hebben we ons voor het eerst gepresenteerd middels
een enquête onder de inwoners van Heel,” vervolgt Bert. “Daarbij kwam onder meer
aan bod hoe men dacht over leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, groen en
dergelijke.”
In de respons op de enquête en de opkomst tijdens een informatieavond zagen de
initiatiefnemers voldoende draagvlak om de werkgroep ook daadwerkelijk van de
grond te tillen.
“Het doel van de nieuwe stichting is de leefbaarheid in Heel te vergroten omdat
leefbaarheid geen vanzelfsprekendheid is,” vat Erwin Ramakers het doel van de
nieuwe stichting samen.
Om die leefbaarheid te behouden en te vergroten wil de Stichting Hieël Hael het
gesprek met de inwoners aangaan. De werkgroep wil bruggenbouwer zijn tussen
mensen en instellingen die met ideeën komen om de leefbaarheid te vergroten en de
bevoegde instanties en overheid.
De Stichting Hieël Hael bestaat op dit moment uit zeven personen. “We staan
natuurlijk open voor meer aanmeldingen,” beklemtoont Guido Athmer. “Op de
inwonersavond hebben we een aantal thema’s opgeworpen en die thema’s staan
inmiddels op de website als aandachtspunten.
Inmiddels zijn zich al enkele succesjes geboekt. “Een van die uitvloeisels van de acties
van de werkgroep is de realisatie van een historische wandeling door Heel,” vertelt
Bert. “Vanuit die historische wandeling is het plan ontstaan om te komen tot een
Heemkundekring in Heel.”
Voor de communicatie met de inwoners van Heel heeft de stichting de website www.
hieelhael.nl in het leven geroepen. Daarin staan de belangrijkste aandacht- en
actiepunten van de Stichting en kan men vragen stellen en zich ook aanmelden voor
de Nieuwsbrief die regelmatig digitaal zal verschijnen.


