
Samen het Hart van Heteren laten kloppen 

Tussenrapportage 
Dinsdag 8 januari 2019 



Onze motivatie 
Het	kan	toch	niet	zo	zijn	dat:	
	
• We	20	jaar	voor	niets	gestreden	hebben	voor	een	winkelhart	
•  Dat	ons	dorp	een	grote	woonwijk	wordt	
•  Scep:cisme,	wantrouwen	en	zwartgalligheid	overwint	
•  Aan	jezelf	denken	belangrijker	is	dan	het	collec:ef	
•  Het	poten:eel	aan	koopkracht	niet	benut	wordt		
•  Er	geen	ontmoe:ngsplek	is	in	ons	dorp	
•  Heteren	een	grijs,	nietszeggend	dorp	blijC.	



Onze opgave 
Mo1e	gemeenteraad	6	februari	2018	
	
•  Gemeente	en	ontwikkelaar	slaagden	niet	in	ontwikkeling	dorpsplein	Heteren.	

•  Heteren	krijgt	de	kans	om	het	oorspronkelijke	plan	voor	het	dorpsplein	met	
winkels	en	appartementen	te	realiseren.	

•  Gemeente	stelt	subsidie	beschikbaar	en	faciliteert	het	proces	voor	Heteren	om	
aan	te	tonen	dat	het	plan	wel	haalbaar	is.	

	



Terugblik 
•  Dreamteam	gevormd	met	10	ondernemers	en	diverse	experts.	
•  Dreamteam	traject	doorlopen	o.l.v.	bureau	Fresh	Forward.	
•  Inten:eovereenkomst	gesloten	tussen	ondernemers	en	HvH.	

•  Inten:eovereenkomst	met	gemeente	en	subsidie	gekregen.	
•  Gesprekken	met	financierders,	beleggers	en	investeerders.	
•  Afspraken	gemaakt	met	gemeente	en	ontwikkelaar	over	planning	en	proces.	
•  Gesprekken	gevoerd	met	geïnteresseerde	ondernemers.	

•  S:ch:ng	Hart	van	Heteren	opgericht.	
•  Logo	en	website	ontwikkeld.	
•  Marktonderzoek	uitgevoerd.	



Titel 

Loca1e	Beemdhof	
is	in	2016	in	gebruik	
genomen	



Titel 

Fase	2:	Dorpsplein	Heteren	



Blok	A	

Stedenbouwkundig plan 



Programma 
Centrumfunc1es	(winkels,	horeca	en	maatschappelijk)	
Blok	A:	 	circa	1165	m2	BVO		
Blok	B:	 	circa	165	m2	BVO	

	 	Totaal:	circa	1.330	m2	BVO		
Parkeren:	
Dorpsplein 	circa	42	parkeerplaatsen	
Beemdhof	 	circa	68	parkeerplaatsen	
	
Wonen:	
Blok	A:	 	circa	20	appartementen	(koop	en/of	huur)	
Blok	B:	 	circa	4	appartementen	(koop	en	/of	huur)	

	 	Totaal:	circa	24	appartementen	



•  Apotheek	De	Hoeve	verhuist	naar	voormalig	pand	Rabobank.	

•  Horeca	ondernemer	interesse	in	ves:ging	restaurant	op	loca:e	De	Hoeve.	

•  Bibliotheek	wil	verhuizen	naar	het	Hart	van	Heteren.	

	
	
	

Unieke kansen! 



Vlekkenplan 



Inrichting dorpsplein 

•  Nieuw	plein	
•  Herinrich:ng	Flessestraat	
•  Carillon	
•  Fontein	
•  Infoscherm	
•  Vlaggenmasten	bij	entree	
•  Bankjes	en	bomen	
•  Terrassen	(horeca)	



Huiskamer van Heteren als kloppend hart 

Uniek mengconcept met winkels, bibliotheek, workshops en 
koffie/gebak  



Bewoners, bezoekers en ondernemers ont-moeten elkaar 

Huiskamer van Heteren als kloppend hart 



De pizzeria waarbij je het vakmanschap kunt 
proeven en zien 

Pizzeria 



Een slijterij met no nonsense goede dranken voor een lage 
prijs, streekproducten en echte hulp tot aan de koelkast  

Slijterij 



Transparante, laagdrempelige financiële 
dienstverlening 

Financiële dienstverlening 



Lokaal vers-concept dat een brug slaat van de supermarkt 
naar het Hart 

Vershal 



Restaurant De Hoeve 

THEETUIN 

Heteren, Betuwe en 
Oorlogsherinnering 

TOERISTEN 



Apotheek Heteren 
Echte aandacht voor  beter leven  

stop met roken 
start met bewegen 

Vlakbij huisartsEN  
2 min. Medisch Centrum Heteren  

parkeerplaatsen 

authenticiteit icm innovatie 



•  Met	name	mengconcepten	en	staat	open	voor	iedereen	

•  Lef,	aandacht,	lokaal		met	aandacht	voor	mens	en	omgeving	
	

•  Circa	10	toekomstbestendige	winkel-	en	horeca	concepten	die	elkaar	versterken	

•  Lidl	en	Ac:on	komen	niet,	hierdoor	is	ruimte	ontstaan	voor	het	HvH	concept	

•  50%	concentra:e	bestaande	winkels	en	func:es,	50%	toevoegen	nieuwe	
kleinschalige	winkels.		

•  Dorpsplein	als	centrale	ontmoe:ngsplek	en	podium	voor	ac:viteiten	

•  Maandelijks	ac:viteiten	op	het	nieuwe	dorpsplein.	

	

Het dorpsplein …. in essentie 



3	winkel	clusters	



Compact	Dorpshart	

Logo	voor		
nr.	26	t/m	…..	



Herinrichting Flessestraat 
•  Nieuwe	openbare	ruimte	
•  Centrumgebied	als	1	geheel	
•  Dorpse	uitstraling	



Activiteiten van binnen & buiten Heteren die mensen continu bij elkaar brengt 

Activiteiten 



Collectieve marketing voor het hele centrum 



•  Shared	spaces	gebied:	
Flessestraat	en	Dorpsstraat	
	
	

•  Informa:ebord	en		
vlaggenmasten	bij	entree	centrumgebied	
	

•  S:ch:ng	Hart	van	Heteren		
ondersteunt	alle	ondernemers	met	centrale	inkoop		
&	marke:ng	(zoals	flyer	in	verzorgingsgebied,	tas		
en	spaarsysteem)	

	

In essentie… 



•  Dorpsplein	als	centrale	ontmoe:ngsplek	en	podium	voor	ac:viteiten	

•  Concentra:e	en	toekomstbestendige	huisves:ng	voor	bestaande	func:es	

•  Toevoegen	nieuwe	winkel	en	horeca	formules	

•  Circa	10	toekomstbestendige	winkel-	en	horeca	concepten	die	elkaar	versterken	
	

•  Bibliotheek	wil	verhuizen	naar	het	dorpsplein.	
	

•  Horeca	ondernemer	interesse	in	ves:ging	restaurant	op	loca:e	De	Hoeve.	
	

•  Maandelijks	ac:viteiten	op	het	nieuwe	dorpsplein.	

De hoofdpunten zijn: 



Heteren	is	meer	dan	alleen	het	dorpshart	

Inwoners	



Samenwerking	Hart	van	Heteren	en	Bedrijventerrein	



Unieke samenwerking met inwoners 
Waardeer		
inzet	voor	je	

dorp	

Sparen	is	win	–win	
voor	iedereen	

Samenwerking	met	
ondernemers	en	
verenigingen	

Meer	
bestedingen	
in	eigen	dorp	

Meer	
loyaliteit	

Beloon		
kopen	in	je	
eigen	dorp		

Meer	mogelijkheden	
bij	loyaliteit		



‘De Toffe Peer’ storytelling om klanten te trekken en ondernemers aan elkaar te verbinden 

Unieke combinaties met bedrijventerrein 



Toeristen worden nieuwe klanten door Rijnse slurppu(n)t en (bus)stop 
na bezoek oorlogsmomument 

Unieke combinaties met toeristen 



Showroom voor lokale producten van ondernemers 

Unieke combinaties in producten en 
diensten 



• Bestaande	en	groeiende	bezoekers	verbinden	met	het	hart		
(	bijv.	natuur-,	dijk-	en	oorlogstoerisme)		

•  Samenwerkingen	aangaan	met	diverse		
ondernemers	op	het	industrieterrein.	
	

•  Showroom	voor	lokale	producten	van	ondernemers.	
	

Het draait om… 



•  Heterense	overbruggingskracht	
•  Centraliseren	van	winkels	leidt	tot	
versterking	van	onze	economie	en	
sociale	structuur	

•  Heteren	een	(toeris:sche)	trekpleister	
kan	zijn	

•  Het	Hart	er	voor	zorgt	dat	mensen	niet	
wegtrekken	

•  De	kracht	van	lokaal,	gastvrij,	sociaal	&	
puur.	

Wij geloven in/dat … 



Onze waarden 



•  Samen	een	nieuwe	iden:teit	creëren	

•  Magneetwerking	voor	mensen	binnen	
en	buiten	ons	dorp	

•  Een	herkenbaar,	innova:ef	en	
mul:func:oneel	centrum		

•  Een	iden:teit	die	het	dorp	spannender	
maakt	

•  Een	iden:teit	met	een	uniek	hart,	
waarbij	vele	euro`s	in	het	dorp	blijven.	

Een krachtige identiteit 



• Waar	iedereen	zich	welkom	en	goed	
voelt……van	jong	tot	oud	

• Waar	we	unieke	samenwerkingen	aan	
durven	te	gaan	

• Waar	mensen	met	elkaar	verbonden	
zijn:	iedereen	kan	meedoen	

• Waar	we	ruimte	hebben	om	samen	te	
zijn	voor	dorpsac:viteiten,	gezelligheid,	
workshops	en	ont-moet	ac:viteiten	

Met elkaar verbonden 



Wij	geloven	in	de	kracht	van	warm	en	menselijk;	
in	een	plek	waar	je	je	thuis	voelt.	

Waar	je	de	trots	voelt	van	de	lokale	omgeving.		
Waar	iedereen	meedoet,	we	elkaar	versterken	

en	waar	je	verrast	wordt	door	unieke	combina:es.		
Een	omgeving	waar	je	even	niets	hoeC,	

maar	waar	alles	kan.			
Een	plek	om	te	ont-moeten.		

	
Een	plek	die	open	is	voor	jou!		

Onze overtuiging 



Hart van Heteren als merk 



Samenwerking 



•  Uitwerken	businesscase	door	ondernemers	en	s:ch:ng	HvH	(jan	–	feb).		
	

•  Uitwerken	financiering:	overleg	met	belegger(s),	bank	en	provincie.	

•  Uitwerken	afspraken	met	ontwikkelaar	en	gemeente	(jan-feb).	
	

•  Ondertekenen	concept	huurovereenkomsten	door	ondernemers	(1-3-19).	
	

•  Beoordelen	resultaat	in	Verklaring	van	Succes			
	

•  Uiterlijk	31-3-19:	GO	/	NO	GO.	

Hoe nu verder? 



•  Besluitvorming	gemeente	Overbetuwe: 		 	 	april	-	mei	2019	

•  Ontwerp	winkels	en	woningen 	 	 	 	maart	–	september	2019	

•  Vergunningen	en	bouwrijp	maken		 	 	 	oktober	–	december	2019	

•  Bouw	winkels	en	appartementen	(incl.	voorbereiding) 	januari	2020	–	juni	2021	

•  Herinrich:ng	Flessestraat 	 	 	 	 	juni	2020	–	nov.	2020	
	 	 	 	 		

•  Aanleg	nieuw	dorpsplein 	 	 	 	 	april	2021	–	juni	2021	

Planning 2019 - 2021 



De essentie 



www.hartvanheteren.nl 
info@hartvanheteren.nl 


