
Beste buurtbewoners! 
 

Waarom krijgen jullie deze brief? 

Sinds de bomen plaats hebben gemaakt voor (nog) meer ‘blik’ op de stoepen, wordt het niet mooier en 

vrolijker op De Tump. De Wessemerweg, ooit een belangrijke verbindingsweg met Wessem, heeft zijn 

glans verloren. De Genoenhoflaan en Teskenlaan doen de naam ‘laan’ al lang geen eer meer aan.  

Samen met stichting Hieël Hael willen we onze mooie woonwijk weer opfleuren met meer groen en kleur. 

  

Wat is het plan? 

Om te beginnen gaat de gemeente Maasgouw binnenkort (weide)bloemperken inzaaien op enkele verlo-

ren plekken rond de ingangen van het speelveld. Zo genieten we allemaal deze zomer van de vrolijke 

kleurenpracht! Ondertussen willen we samen met jullie, Stichting Hieël Hael en de gemeente Maasgouw 

plannen maken voor verdere blijvende vergroening van De Tump. 

  

Wat hebben we NU van jullie nodig? 

Vooral: draagvlak! We hopen natuurlijk dat jullie allemaal enthousiast zijn en ons plan steunen. En heb je 

ideeën? Laat ze horen! Wil je actief meedenken en meewerken aan de invulling van dit plan? Dan horen 

we dat natuurlijk ook heel graag.. 

  

Laat je horen! 

Stuur een e-mail naar Martin van den Goor (martin.vandengoor@home.nl) en zet daarin: 

· Je/jullie naam 

· Je/jullie adres 

· Of je onze plannen steunt en voor een fleurige en kleurige buurt bent 

· Of je bereidt bent om samen met een aantal buurtbewoners de schouders onder dit project te zetten 

(kost maar een paar uurtjes van je tijd) 

  

Vragen? 

Heb je nog vragen over dit project? Stel ze gerust. Bij voorkeur per mail. Of doe een briefje in de brieven-

bus bij Martin van de Goor (Wessemerweg 5) of Gerty Sonnemans (Teskenlaan 27). 

 

Met vrolijke groet, 

Gerty Sonnemans, Nicole Brunenberg, Ruud Janssen, Martin van den Goor en Sandra van Halbeek. 

  

Stichting  
Hieël Hael  

Stichting Hieël Hael pakt samen met de inwoners burgerinitiatieven op en levert zo een 
positieve bijdrage aan de leefbaarheid in Heel, Panheel en de buurtschappen Pol en 
Osen. 
 

Wil je op de hoogte blijven van wat er speelt in Heel? Meld je dan aan voor onze 
nieuwsbrief www.hieelhael.nl 

Aan alle bewoners van de  

Wessemerweg, Genoenhoflaan en Teskenlaan 


