
Aan alle bewoners van de  

Dorpsstraat en het Wilhelminaplein in Heel. 
 

Deze zomer kleurt het hart van Heel 

roze en rood!  
 

Waarom ontvangt u deze brief? 

Stichting Hieël Hael heeft met de gemeente Maasgouw een groenproject 

opgezet. Samen gaan we deze zomer een groot aantal lantaarnpalen op 

de Dorpsstraat en het Wilhelminaplein in Heel voorzien van bloembak-

ken met Oostenrijkse geraniums. Omdat dit in uw straat plaatsvindt willen 

we u met deze brief laten weten wat er gaat gebeuren. 

 

Samenwerken 

De gemeente draagt zorg voor alle materialen zoals 

planten, plantenbakken, potgrond en bevestigingsmaterialen. En wij als 

burgers hadden vervolgens graag zelf de handen uit de mouw gestoken: 

bloembakken vullen, planten en ophangen!  

 

Kan dit in deze coronatijd? 

Nee, helaas kunnen deze plannen niet doorgaan door de regels van het 

RIVM. De gemeente wil de betrokkenheid en inzet van de burgers echter 

blijven stimuleren en dit project voortzetten. Daarom zal dit jaar een be-

drijf, eind mei-begin juni, de bloembakken vullen en ophangen. Mooi 

toch? Zo kunnen wij toch genieten van een kleurige en fleurige zomer. 

 

En wie gaat de bloembakken water geven? 

 Een ploeg van Hulp en Klus (stichting Daelzicht) zal de bloembak-

ken wekelijks op een vast moment water geven. Een mooie samenwer-

king waar we heel trots op zijn. Speciaal voor dit project wordt een aan-

hangwagentje omgebouwd en geschikt gemaakt voor het geven van wa-

ter. Als de richtlijnen van het RIVM het nog niet toestaan dat Hulp en Klus 

water geeft dan neemt de projectgroep dit zo lang voor haar rekening. 

 

En volgend jaar? 

We hopen natuurlijk dat volgend jaar onze plannen wel doorgaan. Dat we 

van het planten en ophangen van de bloembakken een gezellige en actie-

ve ochtend kunnen maken. Met koffie en vlaai. En wellicht muziek. We 

zullen u volgend jaar opnieuw benaderen en hopen van harte dat u ons 

dan wilt meehelpen. Kijk ook op onze website www.hieelhael.nl  

 

GEVRAAGD: GRONDWATERPUT! 

We zijn nog op zoek naar een gronwaterput waar we, in het bloeiseizoen, 

een keer per week de watertank (450 ltr) kunnen vullen. Heeft u een 

grondwaterkraan in uw tuin en mogen wij die gebruiken? 

Laat het ons dan weten via groenproject@hieelhael.nl  

Heeft u geen email dan kunt u een briefje afgeven bij Ellen Textiel.  

 

Op een fleurige zomer voor ons allemaal! 

Werkgroep groenproject Hieël Hael  

Stichting Hieël Hael  
Stichting Hieël Hael levert via burgerinitiatieven een positieve bijdrage aan thema’s die  

leven binnen de kernen Heel, Panheel en de buurtschappen Pol en Osen. 

Heeft u vragen of tips of een nieuw burgerinitiatief voor Stichting Hieël Hael?  
Stuur een email naar info@hieelhael.nl of kijk eens op onze website www.hieelhael.nl 


