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na vele jaren van plannen ma-

ken is de kogel door de kerk. 

heteren krijgt een nieuw 

centrum.

Na de ingrijpende verbouwing van 
de Beemdhof worden nu de plannen 
op de plek van de voormalige Julia-
naschool, de sporthal en de Bongerd 
uitgewerkt tot een bouwaanvraag.  
Als de gemeenteraad binnenkort 
ook definitief instemt krijgt Heteren 
een hart, een eigen Dorpsplein en 36 
nieuwe woningen!

Het bestemmingsplan is al jaren 
geleden vastgesteld, dus er kan snel 
worden gestart. Er komt een plein 
met winkels en voorzieningen op 
de begane grond, zo’n 20 apparte-
menten (koop) op de verdiepingen 
en 16 grondgebonden woningen 
(rij-hoekwoningen, tweekappers en 
vrijstaande woningen).

Artica (de ontwikkelaar) werkt net 
als bij de eerdere gebouwen samen 
met Weusten Liedenbaum archi-
tecten uit Arnhem en de eerste 
schetsen zien er sfeervol uit. In deze 
speciale editie van de Heterense 
Courant wordt u helemaal bijge-
praat! 

ja, een hart voor heteren!
Het nieuwe Dorpsplein van Heteren gezien vanaf de Onze Lieve Vrouwenstraat. Winkels en voorzieningen op de begane grond en zo’n 20 luxe appartementen op de 
verdiepingen.
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het project, even 
terug in de tijd...

de plannen die nu worden 

uitgewerkt maken deel uit 

van een project dat al in 2000 

is gestart. ja, ruim 20 jaar 

geleden. sommige onderdelen 

van het plan staan er al jaren 

(de vogeltuin, de bongerd, de 

nieuwe beemd en de woningen 

bij de schoutenkamp en de 

haafakkers). nu komt waar 

het eigenlijk allemaal om 

begon, het dorpshart. 

Het idee uit die tijd kwam voort uit 
een competitie die door de voor-
malige gemeente Heteren was uit-
geschreven. Het ging om de herin-
vulling van het oude gemeentehuis 
(waar nu de brede school de Vogel-
tuin is gevestigd). Destijds was het 
idee van de gemeente om de C1000 
van de Beemdhof te verplaatsen 

naar deze locatie en ook andere 
winkels naar deze plek te verhuizen. 

Artica kwam met een ander plan. 
Gebruik het oude gemeentehuis 
voor het samenbrengen van de 
scholen, de sporthal en de Bongerd 
en creëer op de achterblijvende 
plekken het nieuwe centrum. Zo 
hou je het “Hart van Heteren” dich-
ter bij de plek waar Heteren ooit was 
ontstaan en kan gebruik worden ge-
maakt van de historische sfeer rond 
de Onze Lieve Vrouwenstraat. Een 
ingrijpende visie, maar men ging 
ervoor.

In de jaren die volgden is een be-
stemmingsplan gemaakt en een deel 
van de plannen is ook al uitgevoerd. 
Zo hebben de Haafakkers en de Ju-
lianaschool een nieuw onderkomen 
gevonden in de Brede School “de 
Vogeltuin” en aan de overkant van 
de weg zijn de nieuwe sporthal en 
het zalencentrum de Bongerd ge-
bouwd. Ook de judovereniging, de 
bibliotheek (vroeger aan de Lief-
kenshoek) en de kinderopvang 
(vroeger aan de Schoutenkamp) 

gingen mee. Het eerste deel van de 
plannen was hiermee gereed.

Op de achterblijvende plekken is 
in sommige gevallen het program-
ma ook al uitgevoerd. Drie nieuwe 
woningen aan de Schoutenkamp en 
acht tweekappers op de oude plek 
van basisschool de Haafakkers. Het 
meest opvallend is natuurlijk de 
vernieuwing van de Beemdhof tot 
“de Nieuwe Beemd”. Bouwkundig 
erg ingewikkeld omdat de super-
markt tijdens de verbouwing open 
moest blijven. Toch is ook dat pri-
ma gelukt, kijk naar wat er nu staat! 
De bouw werd kundig uitgevoerd 
door de bouwcombinatie van de 
Van Schijndel Bouwgroep uit Gef-
fen en Kuijpers Bouw Heteren. De 
C1000 heeft plaats gemaakt voor 
11 prachtige woningen, een grote 
Jumbo, een huisartsenpraktijk en 
de nieuwe winkels van Fonteijn en 
de naaimachinewinkel van Arends. 
Inmiddels is in de oude Rabobank 
ook de apotheek ondergebracht. 

Heteren krijgt met het nieuwe centrum nog een plek waar straks herkenbare foto’s kunnen worden gemaakt. Heteren krijgt zo steeds meer “met een eigen gezicht”.
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De uitvoering van de plannen werd 
(net als in veel andere plaatsen) be-
moeilijkt door de crisisperiode na 
2008. Financiële crisis, euro crisis, 
en daarna de crisis op de woning-
markt. Nederland lag plat, vooral 
de vastgoedmarkt. Het halen van 
de eindstreep bleek steeds lastiger. 
De ommekeer kwam begin 2018 
toen inwoners van Heteren er bij 
de politiek op aandrongen om tot 
de uitvoer van het centrumplein te 
komen. Uit de Dorpsraad Heteren 
ontstond de Stichting “Hart van 
Heteren” in 2018 en 2019 alles op 
alles hebben gezet om tot een ver-
volg van de plannen te komen.

Het belangrijkste was het invullen 
van de begane grond. Het vinden 
van ondernemers en gebruikers van 
“de plint” rond het plein. Bouwen 
voor leegstand was geen optie, dus 
er moest van te voren zicht zijn op 
een goede invulling. Met name de 
Dorpskracht bleek doorslaggevend. 
De Stichting Hart van Heteren heeft 
veel vrije tijd geïnvesteerd. Namen 
worden niet genoemd, want het was 
een prestatie waarbij ook de betrok-
ken ambtenaren, de gemeenteraad 
en het College van  Overbetuwe, de 
lokale Heterense ondernemers én 
Artica een belangrijke rol hebben 
gespeeld.

Hoe dan ook, eind 2019 kwam 
de eindstreep in zicht. De begane 
grond was nu bijna helemaal inge-
vuld en door Artica zijn gesprekken 
gevoerd met beleggers. De witte 
rook volgde februari 2020. Als de 
ambitieuze planning wordt gehaald 
heeft Heteren eind 2021 het cen-
trum waar al zo lang door velen aan 
is gewerkt. En niet onbelangrijk, de 
ontwerpen van Artica en Weusten 
Liedenbaum zien er prachtig uit!

dorpskracht

de plannen voor het 

dorpshart gaan vooral door 

omdat een flinke groep in-

woners van heteren zich in 

hun vrije tijd enorm hebben 

ingespannen. hun inzet is van 

groot belang gebleken.

Het nieuwe “Kopgebouw” dat straks heel herkenbaar zal zijn. Op de begane grond komen hier de kapsalon en Brasserie de Boef (met terras straks!). Op de verdiepin-
gen de grootste appartementen van het plein en helemaal boven het penthouse met (uit het zicht) een privé terras van 80 vierkante meter, dat is ruim!
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hip en hebbes 
nicole is super 
enthousiast!

wat begon als een winkel met 

allerlei leuke cadeautje’s 

wordt voor steeds meer inwo-

ners een plek om even binnen 

te wandelen. het aantal vaste 

klanten groeit stevig door.

Nicole van den Bos was er al vroeg 
bij toen er aan de plannen werd ge-
werkt. “Toen de eerste sessies voor 
de winkels aan het plein werden 
georganiseerd deed ik meteen mee. 
Het lijkt mij een prachtige stap naar 
voren voor Heteren. Een plek waar 
mensen samenkomen en elkaar 
ontmoeten, daar gaat het denk ik 
vooral om. Denk aan alle activitei-
ten die we hier kunnen uitvoeren. 
Dit geeft Heteren echt een hart! 

Ik ben in 2017 begonnen met mijn 
winkel in Heteren en het gaat erg 
goed. In het begin was het best zoe-
ken naar de wensen maar inmid-
dels heeft Hip & Hebbes een mooi 
aanbod speelgoed, woonaccessoires 
en kado artikelen. Nu ik naar het 
Dorpsplein ga kan ik Hip & Heb-
bes nog wat verder uitbreiden. Ik 
ben met heel veel enthousiasme aan 
het uitzoeken in welke vorm we dit 
gaan gieten. Belangrijk daarin vind 
ik het gevoel van een dorpswinkel... 
even binnenlopen, praatje maken 
en ook gewoon lekker rondkijken. 
Erg leuk dus!”

Nicole van den Bos
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een levendig 
dorpsplein

Voor de winkels wordt door de gemeente het openbare gebied volledig opnieuw ingericht. Op deze impressie ziet u hoe dat er ongeveer uit gaat zien. Wat ook opvalt is 
dat de woningen hier een leuk uitzicht hebben op het nieuwe plein. Altijd wat te doen! De parkeerplaatsen die u achter het gebouw ziet zijn de privé plekken voor de 
kopers van de appartementen.

centraal in de plannen staat 

“het dorpshart”. aansluitend 

op de nieuwe beemd met de 

jumbo wordt een plek in het 

dorp gemaakt die (eindelijk) 

als het centrum zal worden 

beleefd.

Op de afbeeldingen in deze Courant 
ziet u hoe het nieuwe plein wordt 
ingericht. Want één ding is zeker; 
als ook de herinrichting van het 
openbaar gebied door de gemeen-
te is afgerond, is het centrum van 
Heteren onherkenbaar veranderd. 
Er ontstaat een levendig dorpsplein 
waar inwoners elkaar kunnen ont-
moeten en waar de dorpse festivi-
teiten een plek zullen krijgen. Het 
plein wordt de plek die de identiteit 
van Heteren zal versterken en Hete-
ren een ander gezicht zal geven.
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architect 
aan het 
woord, ferdi 
schonberger 
artica en weusten liedenbaum 

werken wel vaker samen als 

team. ook de centrumplannen 

van ommen en krimpen aan de 

lek zijn in een nauwe samen-

werking tussen de bedrijven 

uitgewerkt. nu werken ze 

weer samen bij de ontwerpen 

voor heteren.

Alle woningen en appartementen 
in het gebied zijn ontworpen “als 
familie”. Dit betekent dat er straks 
ook bij de keuze van de bakstenen 
wordt gekeken naar de juiste balans 
en samenhang. Als u  een idee wilt 
krijgen van de kwaliteit en de ont-
werpstijl van de woningen die Arti-
ca en Weusten Liedenbaum samen 
ontwerpen en bouwen kunt u het 
beste een keer kijken naar wat er al 
eerder in Heteren is opgeleverd; de 
Nieuwe Beemd (met de Jumbo), de 
acht tweekappers aan de Haafak-
kers en de (witte) tweekapper aan 
de Schoutenkamp. Als u verder weg 

inspiratie wilt opdoen, kunt u ook 
eens gaan kijken in Krimpen aan de 
Lek of Ommen (centrumplannen 
met diverse gebouwen waar Artica 
en Weusten Liedenbaum hebben 
samengewerkt).

Ferdi Schönberger is een van de 
uitwerkend architecten bij de plan-
nen. Ferdi: “Bij de uitwerking van 
de plannen was het vooral de op-
gave een dorpse sfeer te creëren 
met een rustig en hoogwaardig to-
taalbeeld. Het gaat dan niet alleen 
om het plein, maar om het hele 
gebied tussen de Onze Lieve Vrou-
wenstraat, de Rauwendaal en de 
Narcissenstraat. De gebouwen die 
we hier ontwerpen, bepalen samen 
met het nieuwe openbaar gebied de 
komende decennia het gezicht van 
Heteren. Daar zijn we ons goed van 
bewust. Het vraagt om meer details 
en een rijkere ontwerpstijl, iets dat 
we samen met Artica eigenlijk altijd 
wel doen, kijk maar naar de Nieuwe 
Beemd. Aan de andere kant moet 
je met de stijgende bouwkosten 
van de laatste jaren ook oppassen 
dat de woningen niet onbetaalbaar 
worden. Daar probeer je dan ook 
weer op te sturen door te variëren 
in oppervlakten zodat er voor di-
verse doelgroepen aanbod ontstaat. 
Het is altijd een mooie opgave om 
die balans te vinden. Ik denk dat dit 
ook nu weer is gelukt…”

Ferdi Schonberger
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veel meer dan 
alleen winkels, 
ook 36 nieuwe 
woningen

zoals u op de afbeel-
dingen in deze courant 
ziet, gaat het om meer 
dan alleen winkels. 
ook nieuwe woningen 
vormen een belangrijk 
onderdeel van de plan-
nen.

In deze fase gaat het om 36 koop-
woningen (20 appartementen, één 
prachtig penthouse, één maison-
nette en 14 grondgebonden wo-
ningen). In een latere fase worden 
ook de plannen bij Liefkenshoek 
uitgewerkt, de plek waar vroeger 
de bibliotheek stond. Met de uit-
werking van de plannen van de 
woningstichting Heteren voor de 
locatie Gerritsen, wordt op termijn 
ook weer meer huuraanbod gereali-
seerd in diverse woningtypen. Kort-
om, Heteren gaat groeien en dat is 
ook goed nieuws voor de winkels en 
voorzieningen!

Direct naast het Kopgebouw (links daarvan) ziet u hier de grote terrassen van de appartementen die aan de Narcissenstraat “op het zuiden” liggen. 
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voor pizzeria al volo aan de 

onze lieve vrouwenstraat 

gaat een lang gekoesterde 

wens in vervulling; naast het 

afhalen straks ook een res-

taurant met tafels, stoelen 

en een terras!

Sinds de sluiting van Sprokkelen-
burg is er eigenlijk geen restaurant 
met gewone tafels waar je ’s avonds 
in Heteren even lekker een hapje 
kan eten. Dat gaat veranderen. Met 
de verhuizing van pizzeria Al Volo 
van de Onze Lieve Vrouwenstraat 
naar de prachtige “serre-unit” op 
het plein, krijgt Heteren een heuse 
pizzeria. Eigenaar Mahmoed Sal-
leh is opgetogen: “Op de plek waar 
we nu zitten mogen we geen tafels 
plaatsen. Het is dus echt alleen af-
halen. Straks gaan we ook pizza’s in 
het restaurant verkopen die mensen 
gewoon bij ons binnen kunnen eten, 
eindelijk! En stel je voor, in de zo-
mer kunnen we op het nieuwe plein 
een terras plaatsen zodat mensen 

ook heerlijk buiten kunnen eten. Ik 
denk dat het voor Heteren echt heel 
erg leuk is dat dit soort dingen nu 
gaan gebeuren. Wij kunnen in ieder 
geval niet wachten”. 

Toch is het ook wel spannend, 
Mahmoed moet de komende tijd 
besluiten nemen: “Als je verhuist 
moet je natuurlijk ook een boel 
regelen. Sommige dingen kunnen 
we meenemen, maar bij andere za-
ken gaat dat dus niet. Zo gebruiken 
we in onze zaak nu nog gewoon 
een gasaansluiting. Maar ja, ook 
voor alle winkels geldt dat er in 
de nieuwbouw geen gas komt. We 
moeten dus nu alles gaan omzetten 
naar stroom. Komt wel goed denk 
ik, onze pizza’s zijn straks zeker net 
zo lekker, dat beloof ik de inwo-
ners”. Ook met de uitstraling van 
het restaurant moet hij nog aan de 
slag. “Wat voor stoelen en tafels, wat 
voor lampen, hoeveel en waar, ik 
weet het nu nog niet. Er komt veel 
op ons af, maar we hebben er zin in 
en komen er vast wel uit!”.

Op de hoek van het plein komt een prachtig serre-achtig gebouw met daarin de nieuwe pizzeria van Al Volo. Eindelijk weer een plek in Heteren om gewoon even lekker 
een hapje te gaan eten. Natuurlijk kunt u straks ook weer gewoon ouderwets afhalen.

pizzeria al volo 
krijgt nu ook 

een restaurant-
gedeelte!
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een nieuwe 
bieb met 
een bredere 
functie, 
bert 
hogemans 
legt uit

de bieb van heteren zit op dit 

moment nog in de vogeltuin, 

maar verhuist straks naar 

het nieuwe plein. met de 

verhuizing verandert er wel 

meer, de functie van een 

bibliotheek is in de loop der 

jaren steeds verder verbreed. 

bert hogemans legt uit.

Bert: “Mensen kennen de biblio-
theek als de plek waar je natuurlijk 
heel veel boeken en tijdschriften 
kunt lezen en lenen, maar er gebeurt 
in onze bibliotheken tegenwoordig 
nog zo véél meer! Wat dacht je van 
kindercolleges, digitale workshops, 
voorstellingen, leesclubs, taalcafés 
voor nieuwkomers en schrijfcur-
sussen? Niet elke dag in elke bi-
bliotheek, maar wel met regelmaat 
verdeelt over alle vestigingen. De 
Bibliotheek Gelderland Zuid, die 
ook het bibliotheekwerk in Overbe-

tuwe verzorgt, maakt jaarlijks een 
nieuwe inspirerende, uitdagende 
en diverse programmering. “Ook in 
de nieuwe vestiging aan het Dorps-
plein in Heteren zullen we aan-
sprekende activiteiten organiseren 
die aansluiten bij de behoefte van 
de Heterenaar,” aldus directeur-be-
stuurder Bert Hogemans.

Hogemans verheugt zich ook op de 
samenwerking in de Huiskamer van 
Heteren. “Wij willen midden in de 
samenleving staan en daar een plek 
voor ontmoeting bieden. Letterlijk: 
een plek waar je elkaar kunt treffen 
zonder dat je er iets moet. Door sa-
men te werken met lokale initiatie-
ven zoals Open voor Jou bereiken 
we ook als bibliotheek straks nog 
meer mensen in Heteren, super!” 
En dat mes snijdt aan twee kanten: 
“Door de samenwerking is de ves-
tiging straks vaker open, ook wan-
neer er geen medewerkers van de 
bieb zelf aanwezig zijn.” 

Bert Hogemans

De nieuwe bibliotheek krijgt een veel prominentere rol in Heteren. Er zal nauw worden samengewerkt met “De huiskamer van Heteren” zodat er op deze plek altijd 
wat te doen is voor de inwoners. Natuurlijk zal de uitbreiding van de bieb er ook voor zorgen dat de inwoners nog ruimer worden bediend.
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lingehoeve diergeneeskunde 

is een moderne dierenkliniek 

in het hart van de betuwe met 

vestigingen in lienden, tiel en 

zetten. ook in heteren is de 

lingehoeve reeds jaren aan-

wezig aan de kastanjelaan. 

met de verhuizing naar het 

dorpsplein ontstaat er ruim-

te om de kliniek verder uit te 

breiden.

Jan Jaap Pouwer en Arianne Weste-
neng zijn  er blij mee: “ We vinden 
het belangrijk om uw huisdieren 
zo optimaal mogelijk te kunnen 
behandelen. Op de nieuwe locatie 
hebben we alle ruimte en moge-
lijkheden om de voorzieningen en 
service verder uit te breiden. Voor 
u is het fijn dat de kliniek beter be-
reikbaar is met voldoende parkeer-
gelegenheid voor de deur.  Het is 
nog even wachten tot we kunnen 
openen, maar wij hebben er reuze 
zin in!”

diergeneeskunde 
de lingehoeve, 
eindelijk een 
volwassen ruimte

bert jansen 
van de 
ondernemers-
vereniging is 
er emotioneel 
onder

bert jansen is als lid van de 

ondernemers vereniging he-

teren vanaf het allereerste 

begin betrokken geweest bij 

de plannen van een hart voor 

heteren. wat er het laatste 

jaar is gebeurd maakt hem 

zelfs emotioneel.

Bert Jansen: “Ik heb alle stukken 
van de aanloop naar waar we nu 
staan in ordners bewaard thuis. Ik 
ben nog niet zo van de email en di-
gitale stukken. Alles bij elkaar zijn 
het vele mappen vol met brieven, 
notities en rapporten. Toch leek het 
er 2 jaar geleden niet op dat al die 
stukken tot iets zouden leiden. De 
boel zat door de crisis redelijk op 
slot en eigenlijk zat de gemeente op 
de koers om het plan met winkels 

te laten varen. Men dacht er aan om 
alleen maar woningen in het cen-
trum te bouwen. Dat werd mij echt 
te gortig, al die jaren, al dat werk 
voor niets? Op een avond in fe-
bruari 2018 zijn we met bussen vol 
inwoners en betrokkenen op pad 
gegaan en hebben we onze kant van 
het verhaal nog een keer toegelicht 
tijdens een rondetafelgesprek in de 
hal van het gemeentehuis. Dat was 
de start van een prachtig maar in-
tensief traject dat we nu dus hebben 
afgerond. En hoe, Heteren krijgt 
ondanks de beroerde berichten van 
eerdere jaren nu dan toch het hart 
dat het verdiend en nodig heeft. 
Let op mijn woorden, deze plannen 
gaan er echt voor zorgen dat de in-
woners straks trotser zullen zijn op 
hun eigen plaats! Ik vind het echt 
zo mooi dat ik er emotioneel van 
wordt”.

Bert Jansen
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oikonomia financiele zorg 

begon in 2011. na 8,5 jaar als 

accountant bij pwc en als 

manager van een financiele 

afdeling in het bedrijfsleven, 

heeft wendy rutjes de keuze 

gemaakt om hulpverlening 

aan mensen in een kwets-

bare situatie te combineren 

met haar achtergrond uit de 

accountancy.

Wendy “In mijn vak is nooit iets 
hetzelfde. Bij iedere situatie kijk ik 
opnieuw met welke middelen we 
een vraag het beste oplossen.  Als 
RegisterExecuteur ben ik onder 
meer bezig met nalatenschappen 
en regelen wij zaken waar nabe-
staanden na het overlijden van een 
dierbare mee te maken kunnen krij-
gen. Vooraf bespreek ik dit soort 
zaken en adviseer ik klanten over 
juridische en fiscale aspecten. Door 
zaken bij leven te regelen met een 
goed (actueel) testament en eventu-
ele schenkingen kan vaak veel be-
lasting worden bespaard. 

Ik werk ook als bewindvoerder of 
als budgetcoach. Bij dat laatste ge-
bruik ik de methode van Budget op 
Tafel. Met deze methode (www.bud-
getoptafel.nl) houden we de regie 
zoveel mogelijk bij de klant. Vanuit 
de basis benoemen we de doelen en 
kijken welke ondersteuning daarbij 
nodig is. Vanuit het inzicht ontstaat 
duidelijkheid en dat helpt mensen 
ook weer bij eventuele wijzigingen 
in de financiën.

Oh ja, de naam Oikonomia is een 
verwijzing naar het huishoudboek-
je. Uitgaven moeten in balans zijn 
met inkomsten. Oikonomia be-
tekent ook ‘ toevertrouwen’. Iets 
dat in kwetsbare situaties heel las-
tig kan zijn. Vanaf 1 maart 2020 
houd ik kantoor in het prachtige 
uitvaartcentrum in Elst van Aster 
– uitvaartzorg. Door o.a. samen te 
werken met Tessa Hendriks zijn we 
in staat mensen in moeilijke tijden 
goed bij te staan. In 2021 volgt mijn 
eigen kantoor in het Hart van He-
teren. Werken vanuit het ‘Hart’, met 
een persoonlijke aanpak en dichtbij 
mijn klanten. Voor mij is dat een 
voorrecht!”.

Wendy Rutjes

Het Kopblok gezien vanuit de Narcissenstraat. Op de begane grond bevinden zich hier Oikonomia Financiele Zorg en de dierenartsen van de Lingehoeve. Helemaal 
links ziet u het appartement op de begane grond met een groot terras. Dit appartement heeft zijn eigen ingang aan de zijkant. De woning is ook bijzonder door de 
hoogte van bijna 3,5 meter. Leuk voor mensen die van ruimte houden… Daarboven 2 appartementen met een groot balkon.

oikonomia 
financiele 
zorg, wendy 
rutjes vertelt
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bij schoonheidssalon puur 

moment staan persoonlijke 

aandacht, deskundig advies, 

natuurlijke producten en 

huidverbetering centraal. 

Schoonheidsspecialiste en trotse 
eigenaresse Ilona Scholtens heeft 
in de zomer van 2018 haar droom 
kunnen verwezenlijken door haar 
eigen schoonheidssalon te openen 
in Elst. Ze gaat nu verhuizen naar 
het prachtige Hart van Heteren. 
Ilona: “Ontzettend enthousiast en 
blij ben ik dat ik me mag gaan ves-
tigen in het Hart van Heteren. Een 
fantastische kans om mijn schoon-
heidssalon naar een nog mooier ni-

veau te brengen. Het zal een prach-
tige salon worden waar je je snel 
welkom zult voelen. Met mooie 
huidverbeterende  en ontspannen-
de behandelingen zullen we het 
mooiste in jouw huid naar boven 
halen. Eventjes ontsnappen aan 
de dagelijkse drukte en jezelf weer 
mooi en opgeladen voelen. Je kunt 
in de salon ook terecht voor diverse 
andere behandelingen zoals epile-
ren, het verven van je wenkbrauwen 
of wimpers,  waxbehandelingen, 
een prachtige wimperlifting of het 
lakken van je nagels met gelpolish. 
Ook kun je altijd een vrijblijvende 
afspraak maken voor een passend 
huidadvies. Kortom, een prachtige 
aanwinst voor Heteren!”

puur moment 
een nieuwe 

schoonheidssalon 
in heteren

Ilona Scholtens
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een nieuwe 
kapsalon op een 
prachtige plek

In het fraaie gebouw op de kop van 
het plein en direct naast Brasserie 
de Boef komt straks een nieuwe 
kapsalon. De ondernemers die hier 
aan de slag gaan komen op een later 
moment met het grote nieuws en de 
naam naar buiten. Spannend he!

brasserie de 
boef, veelzijdig 
en gewoon 
gezellig

eindelijk is er straks plek 

voor een kop koffie, een 

lunch, een avondmaal en ca-

tering op een plek  in het hart 

van heteren. mark de boef 

heeft al jaren ervaring met 

zijn  succesvolle cateringbe-

drijf “puur en smaakvol”.

Samen met Chanessa de Boef strij-
ken ze neer in Heteren waar ze 
doorgaan met waar ze al jaren goed 
in zijn, bewust en lekker eten en 
breiden zij hun pakket verder uit 

met een Brasserie functie in Hete-
ren. 

Mark wenst als gastheer een breed 
publiek een ontspannen bezoek te 
bieden. Vermoeide wandelaars, fiet-
sers en een ieder die van de prach-
tige omgeving in de Over- Betuwe 
wilt genieten.  Als gast zal men 
worden ontvangen met ongekende 
gastvrijheid en service, waar duur-
zaamheid en goed eten bij elkaar 
komen.

De appartementen die zich bevinden boven de winkels in het kopgebouw zijn riant. Drie (!) slaapkamers, ruime woonkamers en vooral prachtig licht door de grote 
ramen. De terrassen liggen op het zuiden en zijn bijna 10 vierkante meter, ruim voldoende voor een flinke tafel met 4 stoelen. Inschrijven voor de woningen kan via de 
website van Hart van Heteren of rechtstreeks bij Timmer en Timmer.
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als de voorzieningen in dor-

pen slinken en de lokale 

economie krimpt, dan zijn het 

door bewoners geleide tran-

sition towns, die laten zien op 

welke wijze we in de toekomst 

moeten leven.

Heteren is met recht sindskort 
een van die transitie towns. Want 
het is gelukt: “Heteren krijgt een 
dorpshart en daarmee is ons dorp 
nu ook officieel in transitie!”. Een 
grote transitie van ons dorpje aan 
de Rijn, waar je nu snel doorheen 
gaat naar een plek waar je vanaf 
eind 2021 niet meer weg bent te 
slaan.

Een lang gekoesterde droom, die 
na 32 jaar eindelijk werkelijkheid 
wordt door de goede samenwer-
king van de afgelopen twee jaar. 
Mensen en organisaties met elkaar 
verbinden is echter niet nieuw voor 
Heteren! Dit doet het al zo lang zij 
bestaat. Heteren verbindt immers 
het Betuwse fruit met het Veluwse 
groen. Al in de Romeinse tijd bracht 
Heteren deze twee werelden bijeen. 
Twee werelden die alleen door He-

teren overbrugbaar leken te zijn. En 
in 1972 werden deze werelden door 
de bouw van de Rijnbrug definitief 
met elkaar verbonden.

Heterense verbindingskracht maakt 
ons dorp uniek en geeft ons be-
staansrecht en maakte ook het ver-
schil in het ‘Hart van Heteren’ pro-
ject! Door deze verbindingskracht 
sociale betekenis te geven, realise-
ren we samen een plezierige woon-
omgeving en een steeds actievere 
dorpsgemeenschap.

Inwoners vinden het belangrijk dat 
hun dorp bereikbaar is, dat er wat te 
doen is, ze hier de dagelijkse bood-
schappen kunnen doen en dat ze 
lekker in en om het dorp ontspan-
nen kunnen leven. Heteren wil een 
betrokken, levendig, toegankelijk 
en onbezorgd dorp zijn, …. met 
een dorpshart! Maar in Heteren 
daar wilde je tot voor kort nog niet 
dood gevonden worden: aldus een 
uitspraak van een jongere van enige 
tijd geleden. En hij stond daar niet 
alleen in. Hoe lastig is het om een 
dorp uit stilstand te krijgen waar 
decennia lang weinig is gebeurd? 
Tenzij je elkaars verschillen weet te 
overbruggen. En dit is exact wat er 

mijn inziens ook is gebeurd in het 
Hart van Heteren project. 

Van alle dorpsinitiatieven is het 
‘Het Hart van Heteren’ van het al-
lergrootste belang voor Heteren. 
Het was immers een keuze voor 
de eeuwigheid, tussen het worden 
van een echt dorp of het blijven van 
een  grote wijk met een supermarkt. 
Heteren was volgens de gemeente 
aan zet om de laatste kans te be-
nutten voor de ontwikkeling van 
een dorpsplein met winkels, hore-
ca, dienstverlening en woningen. 
Diverse deskundige vrijwilligers, 
ondernemers Vereniging Hete-
ren, dorpsraad Heteren, gemeente 
Overbetuwe en projectontwikke-
laar Artica werkten allemaal inten-
sief samen om deze allerlaatste kans 
te benutten. Zij voelden tijdens de 
samenwerking de Heterense ver-
bindingskracht in de ambitie om 
het Hart van Heteren te realiseren.

Vanuit dit brede front werden 
krachten, kennis en ervaring gebun-
deld en vele hobbels en drempels 
overwonnen. Heterense Overbrug-
gingskracht, elkaars verschillen 
overbruggen, omdat we met z’n 
allen een ding gemeen hadden. En 

dat is van Heteren voor jong tot oud 
een plezierig woonomgeving te ma-
ken. Dat is wat ons drijft en is vol-
gens mij de basis van dit succes!

Het dorpshart van Heteren wordt 
een omgeving van warm en mense-
lijk; 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 ver-
rast wordt door unieke winkelcom-
binaties. Een omgeving waar je even 
niets hoeft, maar waar alles kan. 
Het Hart van het Heteren wordt de 
plek om te ont-moeten. Een cen-
trale plek die straks open staat voor 
iedereen. Een dorpscentrum geba-
seerd op lef, samen, dorpskracht en 
aandacht. Eindelijk kan dit jaar de 
schop in de grond, waardoor vanaf 
eind 2021 het ‘hart’ echt open gaat 
voor iedereen. 

Als oud voorzitter van de dorps-
raad kan ik alleen maar enorm trots 
zijn op alle inwoners, trots zijn voor 
ons dorp en in het bijzonder trots 
zijn voor iedereen die hieraan heeft 
meegeholpen: het is gelukt, ons 
dorp krijgt een hart, gefeliciteerd, 
Heteren!

Ronnie Groenewold

gesprek met ronnie groenewold, (oud-) 
voorzitter van de dorpsraad heteren
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sandra geerts heeft de af-

gelopen jaren het project 

vanuit de gemeente begeleid. 

haar is vooral opgevallen hoe 

een gezamenlijk doel tussen 

partijen heeft geleid tot 

succes. 

Sandra; “ik ben ingestapt net voor-
dat het burgerinitiatief Hart van 
Heteren raadsleden en onderne-
mers had uitgenodigd bij Fresh For-
ward. De start van het ontwikkelen 
van het concept ‘Hart van Heteren’.  
Tegelijkertijd met wethouder Rob 
Engels. Als projectleider ben je in 
zo’n proces een soort duizendpoot. 
Er gebeurt heel veel op allerlei ver-
schillende terreinen. De ontwik-
keling van het Plein en de achter-
liggende woningen, de ruimtelijke 
procedures en natuurlijk ook de 

financiële kaders. Daarnaast zijn 
we ook gestart met een Co-Crea-
tie traject voor de vormgeving van 
de herinrichting van de Flesse-
straat.  Het is mijn taak om ervoor 
te zorgen dat alle ontwikkelingen 
in samenhang met elkaar worden 
opgepakt en dat hiervoor akkoord 
wordt verkregen van het college van 
burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad. Ook hebben we re-
gelmatig de gemeenteraad geïnfor-
meerd over alle ontwikkelingen”. 

Hebben jullie van te voren dan een 
planning die je volgt? Sandra “In dit 
geval was dat natuurlijk wel moei-
lijk. Niemand wist bij de start pre-
cies hoe het zou gaan lopen en of 
het een succes zou worden. Gaan-
deweg ontstond er eigenlijk steeds 
meer het geloof dat het zou kunnen. 
Toen ook de bibliotheek betrokken 
raakte bij de gesprekken zetten we 

een grote stap. Samen met de door 
de bewoners opgerichte stichting 
Open voor Jou gaan zij ervoor zor-
gen dat de Huiskamer van Heteren 
het bruisende centrum van Heteren 
wordt! Dat gaf een dynamiek waar 
anderen ook weer op aanhaakten. 
In het hele traject is vooral de in-
zet om te zorgen dat het Hart van 
Heteren een succes zou worden tus-
sen al deze verschillende partijen 
met allemaal andere achtergronden 
doorslaggevend geweest. Ondanks 
soms pittige discussies hadden (en 
hebben we nog steeds) we een ge-
zamenlijk doel! Dat ik daar een rol 
heb kunnen spelen vind ik erg leuk. 
Maar we zijn er nog niet. Zodra het 
college en de raad de nodige beslui-
ten hebben genomen volgt de voor-
bereiding van de uitvoering. En, 
neem van mij aan, dat is nog heel 
veel werk!”. 

Sandra Geerts

bert van putten; 
de huiskamer 
van heteren, 
inspirerend en 
verbindend.

vanaf het begin is bert van 

putten (#heterensociaal) be-

trokken geweest bij het hart 

van heteren.  de sociale kant 

en de kans van het nieuwe 

centrum zijn de drijfveren 

van hem.

“Ik geloof dat inwoners in ons dorp 
het een beetje goed moeten hebben 
met elkaar. Dan is het wel nodig dat 
je elkaar ontmoet”.  Met de komen-
de Huiskamer van Heteren is de 
kans op ontmoeten een stuk groter.  
“Een uitnodigende, huiselijke plek 
die door inzet van dorpsgenoten 
het grootste deel van de week te ge-
bruiken is”

De stichting Open voor Jou is on-
dertussen opgericht  en huurt 90 
m2 winkelruimte. Samen met de bi-

bliotheek is er 340 m2 beschikbaar.  
“Het doel van Open voor Jou is 
om levendigheid, bedrijvigheid en 
ontmoetingen voor inwoners van 
Heteren en anderen te stimuleren” 
vertelt Lindsey Spanjers.  “En In het 
bijzonder willen we graag leef- en 
werkplekken voor mensen met een 
afstand tot de maatschappij realise-
ren” vult Marc Jansen aan “Zowel in 
het Hart  van  Heteren als ook in de 
omgeving”. 

Samenwerken en als mensen elkaar 
versterken is een middel om de 
Huiskamer tot een bruisend cen-
trum van Heteren te maken. “We 
hebben net een aantal avonden met 
een brede groep betrokkenen om 
tafel gezeten om tot een werkbaar 
en haalbaar plan te komen en daar 
ben ik nog meer enthousiast van 
geworden” zegt Niobe Rekkers. “Ik 
heb er veel zin in, om met Heteren 
deze Huiskamer te ontwikkelen”.

Bert vervolgt tenslotte: “Het wordt 
mooi om samen met alle dorpsbe-
woners de Huiskamer te maken tot 
iets wat bij Heteren past. Wij heb-
ben er veel vertrouwen in dat de 
groeiende samenhang ook nu zijn 
kracht zal bewijzen.  Een plek die 
ook Open voor Jou is!” 

Bert van Putten

sandra geerts, gemeentelijk projectleider;
trots op wat er komt.
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rob 
engels, 
wethouder
na jaren wethouder te zijn 

geweest in wijchen werd rob 

engels in 2018 wethouder in 

de gemeente overbetuwe met 

o.a. het centrumplan heteren 

in zijn portefeuille. een mooie 

ervaring!

Rob Engels; “Ik kreeg bij de start 
mee dat de plannen voor Heteren 
al een lange historie hadden. Soms 
is het dan ook wel weer handig als 
je niet die hele geschiedenis kent. Ik 
stapte er fris in en trof een toch wel 
bijzondere situatie.

De initiatiefnemers uit Heteren  
gingen na een zeer druk bezochte 
raadsbijeenkomst een ongebruike-
lijke rol spelen bij de uitwerking van 
de plannen. De raad had ze de mo-
gelijkheid gegeven zich op te stel-
len als koper van de winkelruimte 
zodat zij actief met de verhuur van 
de panden aan de slag konden. Ook 
Artica zou de initiatieven vanuit 
een professionele rol ondersteunen 
en begeleiden. 

In het begin was het wat onwennig 
voor iedereen, maar verloop van tijd 
ontstond er toch een team dat steeds 
gerichter aan de slag ging. Het werd 
een hechte samenwerking tussen 
de mensen van Hart voor Heteren, 
de ambtelijke ondersteuning en de 
mensen van Artica. Mijn rol was 
eigenlijk meer het bewaken van het 
proces. De raad had kaders gesteld 
en er moest wel binnen die ruimte 
worden geacteerd. Soms leidde dat 
tot stevige gesprekken, maar dat is 
juist ook weer nodig om met elkaar 
vooruit te komen. Als er dan na 
ruim 1,5 jaar door alle partijen een 
verklaring van succes kan worden 
ondertekend is dat heel erg mooi. 

De raad zal zich nu over alles bui-
gen, maar ik denk dat men ook daar 
met enige mate van bewondering 
zal kijken naar wat de vrijwilligers 
hier in Heteren voor elkaar hebben 
gekregen. Wat mij betreft is dit een 
werkwijze die zeer succesvol is en 
navolging verdient. Alle betrokke-
nen in een actieve samenwerking 
en met het vermogen om ook zo af 
en toe over je eigen schaduw heen 
te stappen, erg mooi!”.

Rob Engels

Voor de uitwerking van de plannen zijn vele gesprekken gevoerd om zoveel mogelijk belangen mee te kunnen nemen
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patrick 
geering, 
lid van de 
stichting 
hart van 
heteren

patrick gering raakte begin 

2018 als inwoner van heteren 

betrokken bij het hart van 

heteren en werd vervolgens 

voorzitter van de stichting 

hart van heteren. 

In zijn leven als professional heeft 
hij veel te maken met gemeenten, 
provincies, projectontwikkelaars en 
ondernemers, dus zijn inbreng was 
waardevol. Patrick is trots op de 
open wijze van samenwerking maar 
was ook de persoon die de partijen 
hielp om met elkaar de juiste stap-
pen te zetten en het tempo vast te 
houden. 

De stichting Hart van Heteren werd 
op 1 oktober 2018 opgericht als 
formele gesprekspartner voor de 
gemeente Overbetuwe, huurders, 
beleggers etc. Het bestuur van de 
stichting bestaat uit vijf professio-
nals uit het dorp die zich vrijwillig 
inzetten voor het Hart van Heteren. 
Vanuit dit bestuur werd ook een 
werkgroep gevormd om de busi-
nesscase en de huurcontracten op te 
stellen. Daarbij kreeg de werkgroep 
hulp van de provincie Gelderland 
en de Koninklijke Nederlandse Hei-
demaatschappij. Ook notariskan-
toor Soons uit Heteren droeg haar 
steentje bij.

Door de interesse en het vertrou-
wen van de betrokken onderne-
mers werd het Hart van Heteren 
eind 2018 en begin 2019 steeds 
concreter. Eerst was dit nog rede-
lijk vrijblijvend, maar in de loop 
van de tijd konden wij de onderne-
mers ook echt contracteren voor de 
huur van een winkelruimte. Zonder 
huurovereenkomsten kon de stich-
ting geen zakendoen met gemeen-
te, projectontwikkelaar en belegger. 
Patrick Gering: “het succes van 
het Hart van Heteren is vooral te 
danken aan het vertrouwen van de 
huurders in het Hart van Heteren 
concept, de grote inzet van de des-
kundige dorpsgenoten en de goede 
samenwerking met gemeente Over-
betuwe en Artica
Vastgoedontwikkeling.”

Als na de besluiten van het college 
en de gemeenteraad de realisatie 
van het nieuwe dorpsplein, de win-
kels en de woningen zeker is, komt 
de stichting Hart van Heteren in 
een nieuwe fase terecht. De stich-
ting gaat zich de komende periode 
vooral inzetten op het verbinden 
van alle ondernemers in het cen-
trum van Heteren, op de marketing 
van het centrum van Heteren en de 
ontwikkeling van activiteiten op het 
nieuwe dorpsplein.

Patrick Geering

hella 
grandjean, 
stuurgroep 
hart van 
heteren

hella grandjean p.c, het is 

gelukt! heteren krijgt een 

winkelhart en geen woon-

hart. de komende jaren zal de 

menselijke dynamiek het hart 

sneller laten kloppen! 

Het ontwikkelen van winkelhart in 
plaats van  een woonhart staat al 
vele jaren centraal in de ontwikke-
ling van Heteren. Begin 2018  zijn 
de inwoners van Heteren en de 
Dorpsraad naar Elst getogen om 
hun stem te laten horen. In een 
overvol gemeentehuis werd het 
voorstel, om tot invulling te komen 
van de aangenomen motie, gepre-
senteerd. De uitgangspunten waren 
dat het dorp de handschoen oppak-
te en er een gedegen plan voor het 
Hart van Heteren werd opgezet. Dit 
met een open en transparante com-
municatie. De gemeente en de poli-
tiek omarmde deze aanpak. 

Het roer ging om en er werd met 
volle kracht vooruit samengewerkt 
aan het realiseren van de droom 
“Een Hart voor het dorp Heteren”. 

De stuurgroep Hart van Heteren 
werd opgericht waarin negen He-
terense organisaties vertegenwoor-
digd waren. Vier leden namen zit-
ting  en samen met de wethouder 
en projectleider van de gemeente 
Overbetuwe was de stuurgroep een 
feit. 

De afgelopen twee jaar is  de stuur-
groep het Hart van Heteren een de 
spin in het web geweest. Een goe-
de samenwerking en verbinding 
tussen de Gemeente Overbetuwe, 
vrijwilligers  en betrokkenen in het 
dorp hebben er voor gezorgd dat we 
het toekomstbeeld scherp gesteld 
hebben. Zo heeft de uitwerking het 
totaal concept  voor het Hart van 
Heteren vorm gekregen.

Hella Grandjean
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onze lieve vrouwestraat
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het plan in een notendop

nr type kavel m2 go wonen (m2)

excl. garage

inhoud (m3)

incl. garage

narcissenstraat

21 Hoekwoning 241 127 570

22 Tussenwoning 130 115 425

23 Tussenwoning 130 115 425

24 Hoekwoning 220 117 530

de rauwendaal

25 Appartement met tuin 205 74 300

26 Maisonette n.v.t. 130 460

27 Tussenwoning 110 103 405

28 Tussenwoning 110 103 405

29 Tussenwoning 110 103 405

30 Hoekwoning 220 117 530

31 Tweekapper 266 147 650

32 Tweekapper 244 147 650

onze lieve vrouwestraat

33 Vrijstaand 476 162 760

34 Vrijstaand 445 160 710

35 Tweekapper 384 147 650

36 Tweekapper 362 162 705

op de komende pagina’s krijgt 

u een duidelijker beeld van 

het totale programma dat 

zal worden gerealiseerd. 

het gaat om appartemen-

ten aan het plein en om 16 

grondgebonden woningen in 

verschillende typen. in de 

onderstaande tabel ziet u de 

kenmerken van de woningen. 

de nummers voor de wonin-

gen stemmen overeen met de 

nummers op de afbeelding 

hiernaast.

Het oppervlak dat wordt vermeld 
is het zogenaamde “Gebruiksop-
pervlak Wonen”. Dat zijn de netto 
oppervlakten van de woningen ge-
meten tussen alle binnenwanden 
op 1,5 meter hoogte conform de 
geldende NEN normen. De inhoud 
in M3 zijn de bruto kubieke meters 
per woning, een maat die vroeger 
vaak werd gehanteerd om aan te ge-
ven hoe groot een woning was.
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onze lieve vrouwestraat

flessestraat

narcissenstraat

prive parkeren appartementen
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pizzaria al volo

winkels op de begane grond, appartementen op de verdiepingen

bibliotheek

de huiskamer van heteren

hip & hebbes

nog in te vullen...

brasserie de boef

oikonomia dierenarts kapper
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het woningaanbod; sfeervol, 

hedendaags, gasloos 

Natuurlijk zijn de brochures van de 
woningen op dit moment nog niet 
gereed, daar wordt op een later mo-
ment mee gestart. Toch kunt u zich 
via de prenten in deze krant wel een 
beeld vormen van welke kant het 
opgaat.

Alle woningen worden gebouwd 
onder het bouwbesluit van 2020 en 
dat betekent dat er géén gasaanslui-

tingen worden aangebracht, de wo-
ningen zijn gasloos. Alle woningen 
voldoen aan de strenge isolatie-ei-
sen van dit moment en worden ver-
warmd door een warmtepomp met 
vloerverwarming in alle vertrekken. 
De woningen zijn ook voorzien van 
een aantal eigen zonnepanelen. De 
kenmerken van de verschillende 
bouwnummers ziet u elders in deze 
krant (oppervlakten e.d.). Het gaat 
op dit moment nog wel om voorlo-
pige gegevens, omdat de architecten 
nog druk bezig zijn met het uitwer-
ken van de plannen.

woningborg garantie

De aannemer die straks de nieuw-
bouw gaat realiseren, zal dat in 
opdracht van Artica doen onder 
woningborggarantie. Dat biedt ze-
kerheden die voor kopers van be-
lang zijn.

De garantie van Woningborg bete-
kent voor de kopers niet alleen dat 
er maximale zekerheid bestaat over 
de contracten en het bouwkundig 
ontwerp (deze worden zorgvuldig 
getoetst door Woningborg), maar 

dat er ook 100% zekerheid bestaat 
over de financiële zaken. Mocht er 
voor of tijdens de bouw onverhoopt 
iets fout gaan met de uitvoerend 
aannemer, dan zorgt Woningborg 
ervoor dat de  woningen zonder 
bijkomende kosten voor de kopers 
worden afgebouwd en opgeleverd. 
Geruststellend…

Een blokje met 4 zeer sfeervolle woningen aan de Narcissenstraat. De ramen met roeden doen denken aan vroeger tijden… Het gaat om twee hoekwoningen met een 
garage en twee ruime tussenwoningen. De woningen zijn standaard voorzien van vloerverwarming in alle vertrekken die is aangesloten op een warmtepomp. Alle 
woningen zijn standaard voorzien van een aantal zonnepanelen zodat ook de energierekening laag blijft.
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middenin de narcissenstraat 

komt een sfeervol blokje met 

vier woningen. het zijn twee 

hoekwoningen met garage en 

twee tussenwoningen met 

een berging in de tuin en een 

handige “achterom”. 

De grootste hoekwoning in de rij 
doet qua oppervlakte en inhoud 
niet veel onder voor hedendaagse 
tweekappers zoals deze tegenwoor-
dig worden gerealiseerd (circa 127 
m2 netto en 570 m3 incl. de garage). 
Ook de kavels van de woningen zijn 
met oppervlakten van 130 m2 tot 
240 m2 ruim.

Het ontwerp van de woningen is 
een kleine knipoog naar de wonin-
gen die in de dertiger jaren werden 
gebouwd en ook qua baksteenkeuze 
zal hier worden gekozen voor een 
“steen met leven” zodat het blokje 
warmte en gemoedelijkheid uit-
straalt.

Alle woningen (ook de apparte-
menten) in de plannen voor het 
centrum van Heteren worden ove-
rigens opgeleverd met een ruime 
keukencheque voor de aanschaf 
van een keuken zodat kopers kun-
nen kiezen voor hun eigen stijl. 
De badkamers en toiletten worden 
standaard betegeld tot het plafond 
en kopers kunnen samen met de 
aannemer nog kiezen voor diverse 
opties zoals een extra uitbouw aan 
de achterkant. Zo kan ook het op-
pervlak van de woning nog beter 
worden afgestemd op de behoefte 
van de kopers.

narcissenstraat twee tussen- en 
twee hoekwoningen met garage
(nr. 21 t/m 24)
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op de hoek van de narcis-

senstraat en rauwendaal ver-

schijnt een bijzonder gebouw. 

De kop wordt gevormd door een 
gebouwdeel waar zich op de bega-
ne grond een appartement bevindt 
(met een eigen tuin achter van ca. 
65 m2 en ook nog een terras aan de 
voorzijde!). Op de verdiepingen be-
vindt zich een zeer ruim opgezette 
maisonnette (woonoppervlakte cir-
ca 130 m2). Deze woning heeft een 
woonkamer en hoofdslaapkamer 
(met eigen badkamer) op de eerste 
verdieping en twee of drie slaapka-
mers met een extra badkamer op 
de 2e verdieping. Het terras van de 
woning aan de Rauwendaal is bijna 
10 m2.

Direct naast deze woningen bevin-
den zich drie rij- en één hoekwo-
ning met garage. Deze woningen 
zijn qua ontwerpstijl weer duide-
lijk familie van de rijwoningen aan 
de Narcissenstraat, maar net iets 
kleiner qua oppervlakte. De hoek-
woning met garage is daarentegen 
weer fors van inhoud…

Alle woningen en appartementen in 
de plannen worden standaard opge-
leverd met verdiepingshoge deuren, 
ook deze woningen aan de Rauwen-
daal. Dit geeft een luxe uitstraling 
en hoogtebeleving in de vertrekken. 
Kopers kunnen daarbij in overleg 
met de aannemer kiezen voor de 
stijl en het materiaal van het beslag 
en de deuren. Zo kan men ook op 
dit vlak de woningen volledig naar 
de eigen smaak inrichten.

rauwendaal appartement, maisonnette, 
drie tussenwoningen en een hoekwoning 
met garage
(nr. 25 t/m 30)
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Een bijzonder gebouw op de hoek van De Rauwendaal en de Narcissenstraat. U ziet hier een appartement op de begane grond (met eigen tuin!) en daarboven een 
maisonnette met heel veel ruimte en een groot terras op het westen. De maisonnette heeft een woonkamer, slaapkamer en badkamer op de eerste verdieping en 2 of 
3 slaapkamers en een extra badkamer op de 2e verdieping. Geschikt voor mensen die ruimte zoeken dus… Links van dit hoekpand ziet u tussen de bomen door de 3 
tussenwoningen en de hoekwoning met garage. Deze lijken qua sfeer en ontwerp erg op de vier woningen aan de Narcissenstraat. 
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Op deze impressie ziet u de ruime tweekapper die wordt gebouwd aan de Rauwendaal met daarnaast het rijtje van vier rijwoningen die hiervoor zijn omschreven. De 
twee onder een kapwoningen hebben standaard een garage en een totale inhoud van maar liefst 650 m3, dat is fors. De kavels zijn 245 en 265 vierkante meter.
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in het totale plan bevinden 

zich vier twee onder een 

kapwoningen, twee daarvan 

bevinden zich aan de rauwen-

daal op kavels van ca. 245 tot 

265 m2.

Het zijn ruime opgezette woningen 
met een woonoppervlakte van 147 
m2 (excl. garage) en een inhoud van 
maar liefst 650 m3 (incl. garage). 
Qua ontwerpstijl doen de wonin-
gen denken aan de eerder opgele-
verde woningen bij de Haafakkers, 
maar de baksteenkeuze zal hier iets 

anders zijn (iets lichter). De wonin-
gen zijn in basis reeds ruim opgezet, 
maar samen met de aannemer kan 
men (overigens ook bij de diver-
se andere woningen) kiezen voor 
diverse standaard opties (uitbouw 
achter, extra dakkapellen, etc. etc.).

rauwendaal ruime tweekapper
(nr. 31 en 32)

De tweekappers aan de Rauwendaal lijken qua opozet erg op de woningen die eerder zijn gebouwd op de locatie van de voormalige Haafakkers. Net als de andere 
woningen zijn ook deze voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen en een ruime cheque voor de aanschaf van een keuken naar wens. Met de aannemer kan men 
later nog diverse opties bespreken zoals dakkapellen, een extra uitbouw aan de achterzijde of andere zaken die men individueel wenst aan te passen. Hoe eerder men 
aan tafel zit, des te groter de keuzemogelijkheden.
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gesprek met 
evert slooten 
van artica;

evert slooten van artica is 

als sinds 2000 bezig met de 

plannen voor heteren. na-

tuurlijk is 20 jaar lang, maar 

ook bij andere centrumplan-

nen zijn dergelijke doorloop-

tijden niet ongebruikelijk. er 

komen in een centrum altijd 

veel belangen samen. wat wel 

uniek is, is de opstelling van 

de bewoners het college en 

de gemeenteraad.

Ooit begon hij aan de klus na een 
competitie: Evert Slooten “Eén van 
de laatste zaken die de voormali-
ge gemeente Heteren wilde rege-

len was de herbestemming van het 
oude gemeentehuis (inmiddels de 
Vogeltuin). Men had het idee om 
daar de winkels naartoe te verhui-
zen en zo het pand een andere func-
tie te geven. Tijdens de competitie 
kwamen wij met een ander plan; 
verhuis niet de winkels, maar ver-
huis een aantal scholen, de sporthal 
en het zalencentrum de Bongerd en 
maak op die oude herkenbare plek 
in Heteren het nieuwe Dorpsplein. 
Het heeft even geduurd, maar nu 
zijn we zo ver”. 

Wordt je dan niet erg gefrustreerd 
als het zo lang duurt? “Ik ben niet 
zo van het terugkijken, dat heeft 
ook niet erg veel zin want het helpt 
je geen stap verder. Het is voor 
mij logisch dat er tijdens een crisis 

plannen vastlopen en volledig op 
de kop gaan, dat hebben wij over-
al zien gebeuren. Wat hier nu juist 
zo uniek is, is dat het de inwoners 
van Heteren zélf zijn geweest die 
met hulp van de gemeenteraad de 
handschoen hebben opgepakt en 
de energie hebben gebundeld om 
vooruit te komen. Complimenten 
aan de Dorpsraad, maar vlak ook 
de rol van de gemeente hier niet uit, 
ik ken weinig gemeenteraden die 
bereid zijn om de burgers zo veel 
ruimte te bieden om te bereiken 
wat zij graag willen. Complimenten 
voor het College en de Raad zijn op 
z’n plaats en ze worden van harte 
uitgenodigd bij de opening van het 
nieuwe Dorpsplein straks, neem dat 
van mij aan!”. 

Evert Slooten

Aan de Onze Lieve Vrouwenstraat komt een zeer sfeervolle twee onder een kapwoning met een wel hele forse inhoud. De woning met de dwarskap (de linker) heeft een 
inhoud van ruim 705 m3 en de langskap (rechts) is vergelijkbaar met de tweekappers aan de Rauwendaal (650 m3). De kavels van deze woningen zijn met 360 en 385 
erg ruim. De monumentale bomen die nu aan de Onze Lieve Vrouwenstraat staan blijven gehandhaafd, wat de woningen sowieso een sfeervolle omgeving biedt.
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de onze lieve vrouwenstraat 

ademt de sfeer van het oude 

heteren, een zeer karakter-

volle plek.  aan de straat 

bevinden zich twee grote 

monumentale bomen die ook in 

de nieuwbouwplannen beiden 

blijven staan, het plan is er 

op ontworpen.

In de laatste schetsen van Weusten 
Liedenbaum zijn hier zeer twee 
stijlvolle en klassieke vrijstaande 
woningen ontworpen op riante ka-
vels (ca. 445 en 475 m2). De inhoud 
van de woningen is met resp. 710 
m3 en 760 m3 zondermeer fors, en 
ook hier kan in overleg met de aan-
nemer straks nog het nodige in de 
optionele sfeer worden toegevoegd.

Aan de straat bevindt zich ook een 
uiterst sfeervolle twee onder een 
kap woning met woningen van resp. 
650 m3 en 705 m3 inhoud, zeer ruim 
dus! De kavels zijn hier zo’n 360 m2 

en 385 m2. Zie de impressie op de 
linker pagina.

onze lieve vrouwenstraat twee 
vrijstaande woningen en een tweekapper
(nr. 32 t/m 36)

Op de hoek van de Rauwendaal en de Onze Lieve Vrouwenstraat komen de enige twee vrijstaande woningen van het plan. De woningen zijn qua ontwerp duidelijk 
familie van de andere ontwerpen, maar dan nog wat ruimer uitgevoerd op kavels van 475 en 445 vierkante meter. De boom op de impressie is in werkelijkheid de 
huidige monumentale rode beuk, sfeervol! Het plan is erop ontworpen.
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het dorpsplein
20 luxe appartementen

Op de hoek van de Flessestraat en de Narcissenstraat komen 9 appartementen en een penthouse. Alle woningen hebben tenminste 2 ruime slaapkamers, een forse 
woonkamer met keuken en een heerlijke buitenruimte. De grootste terrassen hebben de 2 appartementen op de eerste verdieping in het midden. Hier zijn de terrassen 
maar liefst 35 vierkante meter. Ook de woningen daarboven zijn met ruim 20 vierkante meter flink voorzien. Het grootste terras heeft natuurlijk het penthouse; 80 
vierkante meter volledig privé, op het zuiden en westen. 
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bij het ontwerpen van de wo-

ningen is geprobeerd om voor 

verschillende doelgroepen 

appartementen te ontwerpen. 

de architecten van weusten 

liedenbaum kregen van artica 

de opdracht om te varieren in 

oppervlakte.

Boven de winkels op de verdiepin-
gen komen 18 appartementen en 
een heus penthouse op de bovenste 
verdieping (met riant dakterras…). 
Alle appartementen boven de win-
kels worden ontsloten met de ruime 
lift vanuit het centrale trappenhuis. 
Een deel van de woningen is gericht 
op het nieuwe levendige plein, een 
ander deel is gericht op de Narcis-
senstraat, met ruime terrassen op 
het zuiden. Eén bijzonder appar-
tement komt op de begane grond 
aan de zijde van de Narcissenstraat 
met een eigen entree aan de zijkant 
(bijzonder aan deze woning is naast 

de leuke buitenruimte met een haag 
vooral de hoogte in de woning, bij-
na 3,5 meter, uniek!).

De architecten hebben met Artica 
geprobeerd om een zo divers mo-
gelijk aanbod tot stand te brengen 
zodat er ook appartementen in 
verschillende prijsklassen kunnen 
worden aangeboden. De woningen 
hebben allemaal (ten minste) twee 
slaapkamers, maar variëren in op-
pervlakte van 73 m2 tot 111 m2 netto 
woonoppervlakte. Het penthouse is 
ruim 125 m2, met een terras van 80 
m2.Voor de stalling van fietsen en 

andere zaken heeft elke woning een 
eigen privé berging op de begane 
grond.

De appartementen zijn standaard 
voorzien van (per vertrek regelba-
re) vloerverwarming (en/of koeling 
indien gewenst), een luxe afgewerk-
te badkamer en een royale keuken-
cheque voor de aanschaf van een 
keuken naar eigen wens. Voor alle 
appartementen is het mogelijk een 
privé parkeerplaats te kopen (eigen-
dom) op de speciaal voor de appar-
tementen aangelegde parkeerplaats 
achter het complex.

Mensen die verhuizen naar een appartement kiezen vaak voor een plek in de buurt van voorzieningen. Dat kan, hier heeft u werkelijk alles op loopafstand. Een leuke 
bijkomstigheid van het wonen boven de winkels is dat er in de omgeving van uw woning ook altijd iets te doen is, er gebeurt altijd iets. Overlast van de winkels of de 
horeca zult u trouwens niet ondervinden. Het gebouw is zo ontworpen dat alle schachten, installaties en zonnepanelen straks op het dak worden geplaatst (en uit de 
buurt van het penthouse natuurlijk..). De parkeerplaatsen op de achtergrond zijn de prive-plaatsen van de appartementen.
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zeven 
verschillende 
appartement 
typen

boven de winkels bevinden 

zich 19 appartementen van 

zeven verschillende typen. u 

ziet de verschillende typen 

op de afbeeldingen hiernaast. 

een appartement bevindt zich 

op de begane grond aan de 

zijde van de narcissenstraat. 

deze woning is bijzonder door 

de hoogte (ca. 3,5 meter) en de 

buitenruimte van circa 15 m2.

De appartementen zijn verschillend 
in oppervlakte, maar zijn qua afwer-
kings- en opleveringsniveau zeer 
vergelijkbaar. Alle woningen heb-
ben vloerverwarming in alle ver-
trekken, een warmtepomp voor het 
verwarmen van de woning en het 
tapwater en een aantal zonnepane-
len op het hoogste dak (aangesloten 
op de eigen meters van de wonin-
gen, dat scheelt u dus stroomkos-
ten!). De woningen worden opge-
leverd met een waardecheque voor 
de aanschaf van een keuken, verdie-

pingshoge deuren en de wanden in 
de badkamers en toiletten zijn bete-
geld van vloer tot plafond. Kortom, 
het zijn luxe appartementen.
 
Elk appartement krijgt een privé 
berging op de begane grond voor 
het stallen van uw fiets of voor za-
ken die u minder vaak gebruikt. De 
woningen op de verdiepingen zijn 
bereikbaar met een ruime lift vanuit 
het centrale trappenhuis.
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type a

type b

de appartementen van het 

type a en b bevinden zich aan 

de westkant van de flesse-

straat en kijken vanuit de 

woonkamer uit op het leven-

dige dorpsplein.

De woningen op de eerste verdie-
ping hebben hun buitenruimte van 
circa 15 vierkante meter op het wes-
ten, de woningen op de 2e verdie-
ping hebben een loggia gericht op 
het Plein.

Schaal 1:100

kenmerken woningen

type a type b
Woonoppervlakte (m2) 81 74
Aantal slaapkamers 2 2
Oppervlakte woonkamer (m2) 38 32
Oppervlakte hoofdslaapkamer (m2) 13 12
Oppervlakte terras/balkon (m2) 13 6

typen a en b
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de appartementen van het 

type c en d bevinden zich in 

het midden van het bouwblok 

aan de narcissenstraat en 

zijn gericht op het zuiden.

Het verschil tussen type C (eerste 
verdieping) en D (tweede verdie-
ping) zit vooral in de oppervlakte 
van de buitenruimte. Het type C 
heeft een terras van ca. 35 vierkante 
meter en het type D heeft circa 20 
vierkante meter.

7,5 m

10,8 m
2 m

9,5 m3,4 m

10,2 m

type c

type d
7,5 m

10,8 m

9,5 m2 m

10,2 m

13,1 m

6,6 m

lift

15,7 m

8,4 m

10 m

8 m

Schaal 1:100

kenmerken woningen

type c type d
Woonoppervlakte (m2) 94 94
Aantal slaapkamers 2 2
Oppervlakte woonkamer (m2) 40 40
Oppervlakte hoofdslaapkamer (m2) 18 18
Oppervlakte terras/balkon (m2) 35 21

typen c en d
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type e

type f
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Schaal 1:100
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Bij diverse appartementen in de plannen zijn er ramen aan twee zijden. Zoals u op de afbeelding ziet geeft dit de woonkamers vaak een lichte en ruime uitstraling. 
Deze impressie is van een appartement van Artica in Ommen en vertoont qua oppervlakte gelijkenis met de grotere appartementen boven de brasserie en de kapsalon 
in het Kopgebouw (het type F). Op het beeld ziet u ook het fraaie effect van de verdiepingshoge ramen zoals deze ook in Heteren zullen worden toegepast.

typen e en f

 
de appartementen van het 

type e en f bevinden zich 

links en rechts van de midden 

typen c en d. de woning van 

het type e op de begane grond 

is bijzonder door het grote 

terras en de flinke hoogte in 

de woning (bijna 3,5 meter). 

qua opzet en indeling zijn 

de woningen op de 2e en 3e 

verdieping vergelijkbaar. ook 

hier dus 2 ruime slaapkamers, 

een flinke badkamer en een 

woonkamer van ruim 35 vier-

kante meter.

De woningen van het type F liggen 
op de 1e en 2e verdieping van het 
kopgebouw en zijn met een netto 
oppervlakte van ruim 110 vierkante 
meter de grootste appartementen in 
de nieuwbouw (met uitzondering 
van het penthouse natuurlijk).

Opvallend aan de woningen is voor-
al het feit dat de woonkamers ra-
men naar meerdere zijden hebben, 
dat geeft straks een fraai ruimtelijk 
beeld en biedt door de verdiepings-
hoge ramen ook een leuk uitzicht. 
De woningen beschikken over 3 
slaapkamers, een flinke interne 
bergruimte en een woonkamer van 
bijna 40 vierkante meter. Riant dus!

kenmerken woningen

type e type f
Woonoppervlakte (m2) 90 110
Aantal slaapkamers 2 3
Oppervlakte woonkamer (m2) 38 40
Oppervlakte hoofdslaapkamer (m2) 14 17
Oppervlakte terras/balkon (m2) 9 9
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13,1 m

6,6 m

lift

15,7 m

8,4 m

lift

15,7 m

8,4 m

10 m

8 m

type g Schaal 1:100
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Op deze impressie ziet u een voorbeeld van een “Penthouse” in een ander project van Artica (IJsselstein). Het penthouse in Heteren heeft weliswaar een andere plat-
tegrond, maar de sfeer en afmeting komen erg in de buurt van deze woning. Overigens heeft het penthouse in Heteren straks met 80 vierkante meter een veel groter 
terras.

op de derde verdieping van 

het kopblok bevindt zich de 

grootste woning; een prach-

tig penthouse met een op-

pervlakte van 125 vierkante 

meter woonoppervlakte. de 

woning is door de architect 

vooral ontworpen op een 

tweepersoons huishouden 

voor mensen die van leefruim-

te houden, zowel binnen als 

buiten.

De woonkamer heeft (met keuken) 
een oppervlakte van zo’n 65 vier-
kante meter en het terras is ruim 80 
vierkante meter. Volledig privé op 
het zuiden en westen.

type g, het penthouse
kenmerken woningen

type g
Woonoppervlakte (m2) 124
Aantal slaapkamers 2
Oppervlakte woonkamer (m2) 65
Oppervlakte hoofdslaapkamer (m2) 17
Oppervlakte terras/balkon (m2) 82
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gerard timmer, 
timmer en timmer 
makelaars; 
voorsprong voor 
heterenaren!

voor de verkoop van de wo-

ningen heeft artica weer ge-

kozen voor een samenwerking 

met de makelaars van timmer 

en timmer. eerder werkten de 

bedrijven ook al samen bij de 

verkoop van de nieuwe beemd, 

de haafakkers en de schou-

tenkamp. deze samenwerking 

wordt nu dus voortgezet en 

de inwoners van heteren krij-

gen een voorsprong.

Gerard Timmer: “Wij hebben Ar-
tica geadviseerd om de inwoners 
van Heteren een voorsprong te 
geven door de informatievoorzie-
ning eerst op de plaats zelf te rich-
ten. Wij plaatsen in eerste instantie 
dus ook nog niets op Funda.  In de 
huidige woningmarkt zien we de 
meest vreemde dingen gebeuren 
als er nieuw aanbod op de markt 
komt. Mensen uit het westen vin-
den de prijzen hier bij ons nog aan 
de lage kant en we zien steeds meer 
verhuisbewegingen deze kant op. 
Vooral Heteren is natuurlijk inte-
ressant omdat het erg gunstig bij de 
A50 ligt en omdat met de nieuwe 
Vogeltuin de onderwijs voorzie-
ningen voor gezinnen met kinde-
ren hier uitstekend zijn. Ook voor 
mensen die de stap willen zetten 
naar een appartement is het han-
dig om je vroegtijdig in te schrij-
ven en de voorsprong te gebruiken. 
Wij weten uit ervaring dat de vraag 
naar dit soort woningen in de regio 

Arnhem enorm groot is, dus zodra 
we starten met de plaatsing op Fun-
da zal het hard gaan verwacht ik. 
Daarnaast adviseer ik iedereen om 
ook op voorhand te onderzoeken 
wat de financiele mogelijkheden 
zijn. Mensen schrikken vaak van de 
huidige woningprijzen, maar zodra 
de echte woonlasten worden bere-
kend, blijkt men zelfs goedkoper 
uit te zijn. Juist om die reden is de 
samenwerking met de Hypotheek-
shop Arnhem hier erg handig. Ik 
zeg; op tijd je huiswerk doen!”. In-
schrijven of aanmelden kan via de 
website van Hart van Heteren of 
rechtstreeks bij één van de kantoren 
van Timmer en Timmer.

mike steentjes, 
hypotheekshop 
arnhem; 
woonlasten 
historisch laag

voor de verkoop van de 

woningen in heteren heeft 

artica niet alleen een timmer 

en timmer ingeschakeld, maar 

ook de financieel analisten 

van de hypotheekshop arnhem 

noord. voor veel mensen is 

professionele ondersteuning 

bij het zoeken van de juiste 

hypotheekvorm erg handig. 

zeker in een tijd waarbij het 

vooral de kunst is om zaken 

goed voorbereid te hebben.

Mike Steentjes van De Hypotheek-
shop Arnhem Noord vertelt: “Wij 
hebben de laatste jaren de woning-
markt volledig zien veranderen. 
We kwamen uit een diep dal in de 
crisis, maar het herstel is de laatste 
jaren erg sterk geweest. Natuurlijk 
speelt de lage rente hierbij een be-
langrijke rol, maar een hypotheek 
uitkiezen is toch vooral maatwerk. 
Wij zijn dagelijks met deze materie 
bezig en proberen klanten een ge-
richt en persoonlijk advies aan te 
bieden. Doordat men op voorhand 
weet wat de mogelijkheden zijn, 
kan men veel gerichter zoeken. Veel 
mensen schrikken van de gestegen 
woningprijzen van de laatste jaren. 
Maar wij zien dagelijks dat de vaste 
lasten die men per maand kwijt is 
na een verhuizing juist lager is door 
een veel lagere rente en energiebe-
sparing. Zeker bij een verhuizing 
naar een nieuwbouwwoning kan dit 
veel schelen, omdat met de toepas-
sing van warmtepompen en zonne-
panelen de energiekosten van een 

woning sterk dalen. Ook in Heteren 
zal alle nieuwbouw energiezuinig 
zijn, dus dat is mooi. Iedereen die 
zich inschrijft voor de nieuwe wo-
ningen kan bij ons een afspraak 
maken om op voorhand met onze 
mensen te onderzoeken wat de mo-
gelijkheden zijn en vooral om de 
juiste hypotheekvorm te kunnen 
kiezen!”. 

Gerard Timmer

Mike Steentjes
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mensen die interesse hebben 

in de woningen, kunnen zich 

aanmelden via de website van 

hart van heteren of recht-

streeks bij de makelaars van 

timmer en timmer. zij zullen 

voor artica de verkoop van de 

woningen ter hand nemen. 

Artica heeft in overleg met de ma-
kelaars ook een afspraak gemaakt 
met de Hypotheekshop uit Arnhem 
om (vrijblijvend en kosteloos) men-
sen de mogelijkheid te geven zich 
goed voor te bereiden op het finan-
ciële vlak. Als onafhankelijke partij 
kennen zij de huidige markt en de 
aanbieders als geen ander.  

De woningmarkt is op dit moment 
redelijk overspannen en dat bete-
kent (helaas) dat mensen over het 
algemeen snel moeten handelen. 
Artica wil de inwoners van Heteren 
voorrang geven door het aanbod 

niet direct op Funda te plaatsen. 
Op dit moment zijn dus vooral de 
inwoners van Heteren op de hoogte 
van de plannen. Dat betekent ook 
dat mensen met interesse er ver-
standig aan doen de komende tijd 
alvast wat huiswerk te maken en 
uit te zoeken wat de mogelijkheden 
zijn.

De rente is historisch laag, dat is 
gunstig voor uw woonlasten, maar 
ook de voorwaarden van hypo-
theekverstrekkers zijn anders dan 
vroeger. Om goed te weten welk 
type woning haalbaar en betaal-

baar is, doet men er dus verstandig 
aan reeds vroeg met dit huiswerk te 
starten. 

Inschrijven kan via de website van 
Hart van Heteren (www.Hartvan-
Heteren.nl) of bij een van de kan-
toren van Timmer en Timmer. U 
ontvangt dan via de makelaars of de 
medewerkers van de Hypotheek-
shop een persoonlijke uitnodiging 
voor een afspraak. Zij helpen u ver-
volgens verder om uw mogelijkhe-
den in beeld te brengen…

interesse in de woningen? 
goed voorbereiden
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bouwaanvraag in 
voorbereiding 

het ontwerpteam van weus-

ten liedenbauam is hier hard 

aan de slag met het voorbe-

reiden van de bouwaanvraag. 

dit betekent dat er op dit mo-

ment heel veel keuzen moeten 

worden gemaakt. 

Betrokken zijn naast de architect 
ook de constructeur, de bouwkun-
dige adviseurs, de installatieadvi-
seurs, de branddeskundigen, de 
akoestisch adviseurs en de mensen 
van Artica. Dit is de fase waarin 
alle punten op de i worden gezet en 
waar wordt bepaald hoe de wonin-
gen en winkels er straks precies uit 
zullen zien. Het is in dit geval een 
goed op elkaar ingespeeld team om-
dat men in de zelfde samenstelling 
met Artica al diverse centrumplan-
nen heeft ontworpen.

alles blijven 
volgen? 

mensen die de ontwikkelin-

gen in het centrum of rond 

de nieuwbouw willen blijven 

volgen kunnen dat op ver-

schillende manieren doen.

Actuele nieuwsberichten worden 
door de mensen van de Dorpsraad 
geplaatst op de facebookpagina van 
Hart van Heteren. Als u deze pagi-
na op facebook “liked” ontvangt u 
alle nieuwtjes in uw tijdlijn. Daar-
naast kunt u ook de website va Hart 
voor Heteren bezoeken (www.hart-
vanHeteren.nl) en daar het laatste 
nieuws volgen. Op deze pagina 
wordt ook zoveel mogelijk ander 
nieuws geplaatst wat van belang is 
voor het centrum van Heteren en 
de woningen. 

informatie en 
verkoop

timmer & timmer makelaars
Dorpsstraat 8
6871 AL Renkum
T. 0317-319114
info@timmermakelaars.nl

colofon
Deze uitgave is gemaakt door Ar-
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gemeente overbetuwe

weusten liedenbaum architecten

Opmaak verzorgd door vaste part-
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