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INLEIDING
Op 14 november 2019 heeft de
gemeenteraad
ingestemd
met
een
procesvoorstel om te komen tot een
Centrumplan voor Ter Aar. Dat plan wordt,
aldus het voorstel, ontwikkeld door de
ondernemers, de centrummanager en de
gemeente. Doelstelling is tot een gedragen
centrumplan te komen, waarmee het
winkelcentrum toekomstbestendig wordt en
de aantrekkingskracht wordt vergroot.
Voor het proces is een projectgroep
ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers
van de gemeente, de BIZ-Ter Aar, de
Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON)
en de centrummanager.
Het
raadsvoorstel
bevatte
een
procesbeschrijving om te komen tot een
Centrumplan. Een centrumplan bevat een
beschrijving van concreet uitvoerbare
projecten, gericht op de versterking van de
aantrekkingskracht van het centrumgebied
van Ter Aar.
Voor zo een plan is een ruimtelijke visie een
belangrijke onderlegger, zoals in het
raadsvoorstel beschreven staat. Als eerste

2

stap in het proces richting een centrumplan
is gestart met een ruimtelijke visie.
Om deze visie vorm te geven is BRO,
ruimtelijk adviseurs te Boxtel, aan het begin
van 2020 opdracht gegeven een dergelijke
visie op te stellen. Hiertoe heeft BRO nauw
samen gewerkt met de projectgroep en
andere
belanghebbenden
bij
het
centrumgebied. Dat heeft geleid tot een
denkrichting voor het centrumgebied op
basis waarvan verder gewerkt kan gaan
worden.
In het vervolg van deze rapportage zijn
delen van de gedachtevorming van BRO
overgenomen. Voor de leesbaarheid is dat
tot
een
integrale
tussenbalans
samengevoegd.
Het doel van dit document is een richting te
bieden voor het vervolg van het proces.
Door middel van de tussenbalans wordt
beschreven hoe het proces tot nu toe is
verlopen, waar we nu staan, en hoe het
vervolgproces eruit gaat zien. Hierdoor
kunnen we verder toewerken naar een
toekomst voor het centrum.
Het centrumplan zoals in dit document
beschreven concentreert zich op het

Lindenplein en de Vlinderlocatie. Dit zijn de
gebieden zoals op de verbeeldingen in het
document
zijn
weergegeven,
met
uitzondering van het Vosholplein.
Achtereenvolgend worden behandeld:
1. het proces tot nu toe
2. een analyse van het centrumgebied
3. de ambities
4. de denkrichting
5. het vervolgproces

1 HET PROCES TOT NU TOE
Tot op heden heeft een intensief proces
plaatsgevonden met diverse betrokkenen.
Uitgangspunt is een sterke betrokkenheid
van ondernemers bij uitwerking van de visie.
Ook door de raad is daar nadrukkelijk om
verzocht. Hiertoe is er een projectgroep
ingesteld
waarin gemeente, centrummanager, BIZ Ter
Aar en VON vertegenwoordigd zijn. De
projectgroep heeft de vorming van het
centrumplan inhoudelijk en procesmatig
begeleid. Verder is via een online enquête
input opgehaald bij ondernemers en
vastgoedeigenaren, gevestigd in en rond het
winkelcentrum. Er is onder andere gevraagd
naar
het
huidig
functioneren,
de
investeringsbereidheid, de vestigingswensen
en de herkomst van klanten in de winkels.
Tot slot zijn in twee werksessies, met onder
andere ondernemers, vastgoedeigenaren,
bewoners, en de Dorpsraad Het Vosje de
uitgangspunten voor de centrumvisie
verkend.
Vervolgens zijn analyses van het centrum
gemaakt samen met een aantal ambities (zie
beschrijving vanaf hoofdstuk 2 en 3). Aan de
hand hiervan zijn twee denkrichtingen
opgesteld (zie hoofdstuk 4).
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Beide
denkrichtingen
zijn
financieel
doorgerekend en daaruit is gebleken dat
deze geen gedragen eindbeeld vormen en
niet realiseerbaar zijn, met name als gevolg
van de kosten van vastgoed. Na die
doorrekening heeft de projectgroep
besloten tot een tussenstap alvorens verder
te gaan met de ontwikkeling.
In die tussenstap is aan ’de markt’ gevraagd
om mee te denken en creativiteit aan te
wenden. In afstemming met de projectgroep
is een lijst samengesteld van 10 partijen en
de keuze gemaakt om 6 partijen te
benaderen. Doel was om hiermee inzicht te
krijgen hoe te komen tot meer haalbare
uitwerkingen van deze denkrichtingen.
Naar aanleiding van de reacties van een
aantal marktpartijen is met hen een nader
gesprek gevoerd.
Uit deze gesprekken kwam een aantal
gelijkluidende aanbevelingen (deels ook al
bekend vanuit het proces i.s.m. BRO):
‒ Het betreft een erg complexe opgaaf
die tijd zal gaan kosten.
‒ Er zal naar een stedenbouwkundige
verkaveling gewerkt moeten worden.

‒

‒

‒
‒

‒

Het is aan te bevelen, gezien de
intensiteit van de opgave, nu één partij
te kiezen om gezamenlijk een proces in
te richten.
Vroeg in de planvorming alle eigenaren
een plek geven, en met hen een
gezamenlijk proces in gaan.
Parkeren is cruciaal en moet meer
geconcentreerd worden.
Om het plan uit te werken moet stapje
voor
stapje
met
eigendommen
geschoven worden.
Werken met deelgebieden. Allereerst
vanuit de Vlinderlocatie de ontwikkeling
aanpakken. Door op deze locatie te
proberen wat zaken op te nemen die
elders in het gebied ruimte generen kan
ruimtelijke kwaliteit worden gecreëerd.
Hierna kan een volgend deelgebied
aangepakt worden.

Het proces tot nu toe heeft geleid tot een
analyse, ambities en twee denkrichtingen die
in de volgende hoofdstukken toegelicht
worden.

2 ANALYSE CENTRUMGEBIED
Tabel 1:

Door BRO is een analyse gemaakt van het
centrum van Ter Aar.
Gestart is met een ruimtelijke analyse,
waarbij
de
stedenbouwkundige
en
groenstructuur alsmede de openbare ruimte
nadrukkelijk aan de orde zijn geweest.
Ook is een functionele analyse opgesteld.
Hierbij zijn de huidige winkelvoorzieningen
en de rest van het voorzieningenaanbod in
beeld gebracht. Daarnaast zijn trends en
ontwikkelingen voor een centrum met de
typeringen van Ter Aar geïnventariseerd.
Naast een woonanalyse is een beeld
verkregen van de woningmarkt in het
centrum en is het economisch functioneren
van het centrum geanalyseerd. Verder is de
marktruime in beeld gebracht en afgezet
tegen
het
aanwezige
winkelen
voorzieningenaanbod.
SWOT-ANALYSE
De conclusies uit deze analyses zijn
samengebracht in een SWOT-analyse, zie
tabel 1.
Op de volgende pagina is in figuur 1 een
waardekaart
opgenomen
waarin
de
ruimtelijke analyse is samengevat.

STERKE PUNTEN
‒

‒
‒

‒

Sterk boodschappenaanbod: 2
supermarkten en ruim aanbod vers
speciaalzaken.
Sterk lokaal ondernemerschap, goede
service.
Samenwerking tussen ondernemers en
vastgoedeigenaren, aanwezigheid Bedrijven
Investeringszone (BIZ).
Gratis parkeren.

ZWAKKE PUNTEN
‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒

KANSEN
‒

‒
‒
‒
‒
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SWOT-analyse centrum Ter Aar

Compact maken winkelcentrum, zodat
winkels beter gecombineerd bezocht
kunnen worden door het winkelend publiek
(gemak voor consument en vergroten
aantrekkingskracht winkels).
Versterken verblijfskwaliteit: verblijfsruimte
en horeca inclusief terrassen.
Verbeteren zichtbaarheid vanaf buitenzijde
en bereikbaarheid winkelcentrum.
Routing tussen de parkeerlocaties
verbeteren.
Toevoegen van woningen in en rond het
centrum, om de levendigheid in het centrum
te vergroten.

Ruime opzet, langgerekt winkelcentrum,
grotendeels eenzijdige bewinkeling. Hierdoor is
het comfort voor de consument matig en het
combinatiebezoek tussen winkels beperkt.
Geen echt centrumgevoel: inrichting functioneel
en niet gezellig. Het ontbreekt aan een
verblijfsgebied.
Entrees tot het winkelcentrum onvoldoende
zichtbaar en uitnodigend. Vanaf de
Westkanaalweg en Aardamseweg niet duidelijk
dat hier een winkelcentrum is.
Parkeerplaatsen versnipperd en niet verbonden
met elkaar (matige routing).
Dag-horeca en modisch aanbod wordt gemist.
Geen complementair supermarktaanbod. Een
fullservice supermarkt ontbreekt.
Bebouwing Vosholplein vormt deels geen
visitekaartje.

BEDREIGINGEN
‒

‒

Concurrentie met Intratruin-locatie (o.a.
vestiging Vomar en Action). De concurrentie is
mede afhankelijk van andere winkelfuncties die
zich gaan vestigen in het gebied.
Toename internetwinkelen, vergrijzing en
oriëntatie op grotere winkelgebieden waardoor
niet-dagelijks winkelaanbod onder druk staat.

Figuur 1: Waardekaart centrumvisie Ter Aar
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3 AMBITIES
Alvorens de denkrichtingen zijn ontwikkeld is
gezocht naar de ambities die nagestreefd
kunnen worden in de visie. Een aantal
ambities is daarbij geformuleerd.
AMBITIE: AANTREKKELIJK
DORPSHART
Het kenmerk van Ter Aar, eenvoud en
kwaliteit, willen we behouden en ook tot
uiting brengen in de inrichting en
positionering van het centrum. Het centrum
van Ter Aar kan uit groeien tot een
aantrekkelijk dorpshart:
- Een
aangename
verblijfsen
ontmoetingsplek voor inwoners met
publieksgerichte
functies
(dagelijks
winkelaanbod, aangevuld met frequentbenodigd niet-dagelijks winkelaanbod,
enkele
modische
zaken,
horeca,
dienstverlening en maatschappelijke
functies);
- Fijne verblijfsplek door te investeren in de
sfeer en uitstraling (openbare ruimte,
groen en terrassen);
- Verbondenheid van Ter Aar met het
water nadrukkelijker opnemen in het
centrum;
- Meer wonen in en rond het centrum;
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- Een compacter centrum voor meer
gemak voor de consument;
- Een uitstekend bereikbaar centrum met
prima parkeermogelijkheden;
- Investeren in een goede zichtbaarheid
van het centrum met
zichtbare en
herkenbare entrees;
- Primair voor de inwoners van Ter Aar
maar
daarnaast
een
beperkte
aantrekkingskracht vanuit de regio.
AMBITIE: FUNCTIES
Om de toekomstige positie van Ter Aar
centrum
als
dorpscentrum
en
boodschappencentrum
te
kunnen
waarborgen, is het van belang in te spelen
op gemak en comfort voor de consument.
Dit betekent:
- Een sterke clustering van een diversiteit
aan functies in een compacte, minder
langgerekte omgeving;
- Versterken woonfunctie en afbouwen
retailfunctie op het vosholplein;
- Focus op het huisvesten van een rijk
dagelijks aanbod (2 supermarkten met
een
uitgebreid
versspeciaalaanbod,
drogisterij-artikelen en apotheek) en een
aanvullend niet-dagelijks aanbod met
daghoreca, schoenen, textielsupermarkt
en
enkele
andere
functies.

Uitbreidingsruimte in m² is er nog
beperkt in niet-dagelijkse sector.
- Beter weerbaarder centrum creëren door
verandering te brengen in het centrum
met grotendeels eenzijdige bewinkeling.
Door clustering combinatiebezoeken
stimuleren.
AMBITIE: AANGENAAM VERBLIJVEN
Het centrum van Ter Aar vormt het hart van
het dorp waar bewoners elkaar ontmoeten
en graag willen verblijven.
Hiervoor is het nodig dat:
- De openbare ruimte wordt heringericht
met aandacht voor spelen, groen en
water, gericht op verbetering van de
uitstraling en (huiskamer)sfeer;
- De horeca en terrassen worden
gestimuleerd rondom de bestaande
watergang in het centrum. Daar bij kan
het hart van het centrum zich ontwikkelen
- Een goede mix aan functies in het
centrum ontwikkelen, zodat het ook
buiten sluitingstijd een prettige plek blijft
en een ontmoetingsfunctie heeft;
- Een verbinding met het water en de
groene omgeving.

AMBITIE: LOGISCHE ROUTING EN
BEREIKBAARHEID
De toegang en zichtbaarheid van het
centrum wordt verbeterd door het
aanpakken van de entrees naar het centrum.
Dit kan in de lichte vorm van een betere
bewegwijzering, tot het maken van nieuwe
entrees:
- Maak
het
centrum
vanaf
de
Aardamseweg en de Westkanaalweg
beter zichtbaar;
- Richt de aan-loopstraten beter in, zodat
men zich welkom voelt;
- Gebruik de kansen rond de “Vlinder”, om
aan de zijde bij de nieuwe rotonde, een
nieuwe toegang tot het centrum te
maken;
- Koppel hierdoor de plek rond de brug
aan het water aan het centrum;
- Gratis
parkeren
en
het
aantal
parkeerplaatsen behouden;;
- Fietsparkeren(met oplaadmogelijkheden)
op strategische locaties positioneren;
- Koppel of voeg parkeren samen voor een
betere routing van het autoverkeer.
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4 DENKRICHTINGEN
Vanuit de analyse en de ambities zijn er twee
denkrichtingen voor het centrum ontworpen
door BRO. Het woord ‘denkrichtingen’ geeft
ook aan hoe de schetsen gezien moeten
worden: als wenkende perspectieven, die tot
een
uitvoerbaar,
realiseerbaar
plan
uitgewerkt moeten worden.
Het proces van de totstandkoming van de
denkrichtingen is leerzaam geweest en heeft
gezorgd voor een verdieping. Dit is ook de
reden dat beide denkrichtingen verder
toegelicht worden. De schetsen kunnen dus
dienen als denkrichtingen om te komen tot
een stapsgewijze verfraaiing en verbetering
van het centrum in Ter Aar.
DENKRICHTING 1: VERBETEREN
BESTAANDE LINTSTRUCTUUR
Bij dit scenario ligt het accent op het
aanhaken op en het versterken van de
bestaande lintstructuur D zichtrelatie langs
het lint wordt verbeterd door het weghalen
van obstakels en het compacter maken van
de lintstructuur (zie figuur 2). Aan de
zuidzijde is ruimte voor een besloten plein
met toevoeging van een transparant
horecapaviljoen. Zo wordt er een verbinding
gemaakt met het water en het groen. Ook
aan het Lindenplein ontstaat meer een
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pleingevoel door het toevoegen van groen.
De Vlinderlocatie wordt herontwikkeld naar
wonen, met op de kop bij de rotonde een
herkenbare aanzet van het centrum en een
toegang tot (centrum)parkeren vanaf de
Aardamseweg. Langs de Westkanaalweg is
ruimte voor wonen met uitzicht op het
water, met centrumparkeren aan de
achterzijde.
De onderliggende visie-elementen hierbij
zijn:
- Clusteren
en
herontwikkelen
voorzieningen aan bestaande winkellint,
toevoegen woningbouw boven nieuwe
voorzieningen
en
ruimte
voor
aangenaam verblijven;
- Meer overzicht langs het lint creëren,
door betere zichtrelaties;
- Behouden supermarktlocaties aan beide
einde van het winkellint;
- Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk
clusteren en verbinden met winkellint,
behouden bestaande parkeergarage;
- Bestaande
structuur
van
(woning)complexen
aan
de
rand
versterken en inkleden met een groene
structuur;
- Vosholplein
valt
buiten
het
centrumgebied,
behoud
van
maatschappelijk centrum en inzetten op

transformatie van voorzieningen naar
wonen.

Figuur 2: Denkrichting 1, verbeteren bestaande structuur
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DENKRICHTING 2: COMPACTER
CENTRUM RONDOM PLEIN
De bestaande structuur wordt ingrijpend
veranderd, waarbij de functies en
voorzieningen in de zuidhoek worden
geconcentreerd (zie figuur 3). Vanaf de
rotonde wordt er een winkelstraat gecreëerd
met tweezijdige bewinkeling die uitkomt op
een intiem plein aan het water, waar de
bestaande boerderij en een nieuw
transparant paviljoen bij het centrum
worden
betrokken.
De
bestaande
parkeergarage wordt uitgebreid, met een
nieuwe toegang vanaf de Aardamseweg.
Daarnaast wordt er parkeergelegenheid
gecreëerd aan de Essenlaan. Het noordelijk
deel van het huidige centrum wordt
omgevormd naar wonen.
De onderliggende visie-elementen zijnde
volgende:
- Totale
herontwikkeling
naar
een
compacter centrum met het zwaartepunt
in de zuidhoek, nieuw intieme routing
met pleinruimte rondom de bestaande
groenblauwe structuur;
- Zuidelijk deel ten behoeve van centrum
gerelateerde
voorzieningen
met
daarboven woningen;
- Het noordelijk deel wordt omgevormd
naar
niet
centrum
gebonden
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-

-

-

-

voorzieningen en woningen (deels op
niveau);
Uitbreiding bestaande parkeergarage,
hoofdroute verkeer niet meer via de
woonstraat: Essenlaan;
Uitbreiden bestaande en toevoegen van
een
supermarkt
aan
het
plein
(verplaatsing Aldi of andere formule i.p.v.
een bestaande supermarkt);
Terugbrengen maat, schaal en uitstraling
van de woonstraat;
Benadrukken oostwest structuur van het
landschap door versterking groenblauwe
structuur en (verkeers)inprikkers vanuit
de Westkanaalweg;
Behouden maatschappelijk centrum aan
het Vosholplein en herontwikkeling
voorzieningen naar appartementen met
ruimte voor vergroening.

Figuur 3: Denkrichting 2, compacter centrum
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5 VERVOLGPROCES
In deze tussenbalans is de stand van zaken
tot nu toe beschreven en volgt een schets
van het vervolg. Uitgangspunt voor het
vervolgproces is dat de projectgroep en de
ondernemers nadrukkelijk betrokken blijven.
In het proces tot nu toe heeft de
projectgroep,
waarin
ondernemers,
centrummanager en gemeente op een
enthousiaste en gedreven wijze hebben
samengewerkt, een belangrijke rol gehad.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- beschrijving denkrichting
- participatie
- aanpak uitwerking centrum
- aanpak Vlinderlocatie
- vervolgstappen

BESCHRIJVING DENKRICHTING
In
deze
“tussenbalans”
zijn
twee
denkrichtingen beschreven die voortkomen
uit
de
geformuleerde
ambities.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het
Vosholplein buiten het centrumgebied valt.
Het voorstel is om de retailfunctie daar af te
bouwen.
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De opgestelde beelden van beide
denkrichtingen zijn ambitieus, en financieel
niet haalbaar. Vanuit de gesprekken met de
marktpartijen is gebleken dat er wel kansen
zijn om en aantal ambities van de
denkrichtingen
te
realiseren.
Deze
elementen uit de denkrichtingen worden
hieronder benoemd. Vanuit deze elementen
kan verder gewerkt worden naar een
stedenbouwkundig wensbeeld.
De verbeeldingen in figuur 2 en 3 van de
twee denkrichtingen vormen geen weergave
van de gekozen elementen. De elementen
zijn een samenvoeging en aanpassing van
deze twee denkrichtingen.

•

•

•

•
De volgende elementen zijn het meest
kansrijk:
• Clusteren
en
herontwikkelen
voorzieningen aan bestaande winkellint,
toevoegen woningbouw boven nieuwe
en evt. bestaande voorzieningen en
ruimte voor aangenaam verblijven;
• Meer overzicht langs het lint creëren,
door betere zichtrelaties;
• Parkeervoorzieningen zoveel mogelijk
clusteren en verbinden met winkellint,
gratis parkeren in stand houden, en
bestaande parkeergarage behouden,
evt. reserveren voor woonfunctie;

•
•

•

Herontwikkeling naar een compacter
centrum met het zwaartepunt in de
zuidhoek, nieuw intieme routing met
pleinruimte rondom de bestaande
groenblauwe structuur;
Zuidelijk deel ten behoeve van centrum
gerelateerde
voorzieningen
met
daarboven woningen;
Het noordelijk deel wordt, waar mogelijk,
omgevormd
naar
niet
centrum
gebonden voorzieningen en woningen
(deels op niveau). In overleg met de
huidige eigenaren en/of exploitanten
wordt bekeken of verplaatsing naar
elders in het kerngebied uitvoerbaar is;
Hoofdroute
verkeer
(ook
van
parkeergarage) niet meer via de
woonstraat: Essenlaan;
Terugbrengen maat, schaal en uitstraling
van de woonstraat;
Benadrukken oostwest structuur van het
landschap
door
versterking
groenblauwe
structuur
en
(verkeers)inprikkers
vanuit
de
Westkanaalweg;
Het is wenselijk om het maatschappelijk
centrum aan het Vosholplein te
behouden met herontwikkeling van
(huidige)
voorzieningen
naar
appartementen en ruimte voor groen.

PARTICIPATIE
In hoofdstuk 1 van deze “tussenbalans” is een
beschrijving gegeven van het proces tot nu
toe. Daarbij is aangegeven dat de gevormde
projectgroep in the lead is geweest bij alle
stappen.
Draagvlak bij een intensief project als de
toekomst van het centrum van Ter Aar is
essentieel. Daarom is het van belang ook bij
het vervolg in dit proces de projectgroep
een gelijke, belangrijke rol te blijven geven.
Daarnaast is direct contact van belang. Dat
geldt niet alleen voor de “achterban” van de
georganiseerd
betrokkenen,
dus
bijvoorbeeld de individuele ondernemers
en/of eigenaren, en Dorpsraad Het Vosje,
maar ook omwonenden, en andere
inwoners.
Als eerste stap zullen betrokkenen
geïnformeerd worden over de tussenbalans
waarbij zij worden uitgenodigd hun input,
aanbevelingen en adviezen te geven.
AANPAK UITWERKING CENTRUM
Voor de aanpak van het centrum is een
uitvoerbare visie nodig: in deze tussenbalans
wordt een schets gegeven van een visie,
deze moet een stedenbouwkundige
vertaling gaan krijgen. De elementen zoals
eerder beschreven moeten daar een
uitgangspunt in zijn.
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Daarbij is het van belang dat er continuïteit
komt in het project. In de uitvoerbare visie
zal naar voren moeten komen hoe eventuele
deelprojecten in elkaar passen en hoe de
opvolging daarvan vorm wordt gegeven.
AANPAK VLINDERLOCATIE
Duidelijk is dat de Vlinderlocatie een
belangrijke,
en
voor
ontwikkelaars
interessante, trigger is in dit proces. De
Vlinderlocatie
kent
zijn
eigen
uitgangspunten, zoals vastgelegd in de
“Startnotitie herontwikkeling Vlinderlocatie
Ter Aar” (vastgesteld 26 november 2020).
Daarnaast maakt de Vlinderlocatie ook deel
uit van het centrumgebied en zal daar dus
ook versterking aan moeten bieden. Een
gelijktijdige planontwikkeling is dan ook
gewenst en zelfs onvermijdelijk vanwege de
samenhang tussen beide ontwikkelingen.
VERVOLGSTAPPEN
Zoals ook uit de marktconsultatie bleek is de
meest kansrijke stap
voor de verdere
uitwerking en ontwikkeling van het
centrumplan (en de Vlinderlocatie) om één
marktpartij te selecteren.
Met een dergelijke marktpartij kan na de
uitwerking van een stedenbouwkundige
vertaling,
aan
de
hand
van
de
uitgangspunten in deze “tussenbalans”, een

ontwikkelingsovereenkomst
gesloten.

worden

In
deze
overeenkomst
(en
vervolgovereenkomsten) moet beschreven
worden dat er sprake is van een totaal
project. Vanuit de Vlinderlocatie dienen de
ambities uitgewerkt te worden richting de
rest van het centrum. Dit betekent dat één
partij zich verbindt aan zowel de
Vlinderlocatie als aan een verdere
centrumontwikkeling.
Helder moet zijn dat de gemeente
faciliterend is. De gemeente zal niet
(risicodragend)
in
de
ontwikkeling
participeren. Wel zal de gemeente de
verantwoordelijkheid voor de inrichting van
de openbare ruimte, vanuit de in deze
“tussenbalans” genoemde uitgangspunten,
nemen.
Op deze manier kan stap voor stap het
centrum aantrekkelijker gemaakt worden,
gezamenlijk met de (vastgoed)eigenaren.

IMPACT VAN CORONA
Ten tijde van het ontwikkelen van de
centrumvisie zit de detailhandel en horeca
in een zware beproeving en misschien wel
een totaal nieuwe realiteit. Het is maar de
vraag of alle ondernemers de teruggang in
consumentenbestedingen als gevolg van het
Coronavirus kunnen dragen. In deze fase is
niet te voorspellen wat de economische
impact zal zijn. In de basis wordt verwacht
dat bepaalde autonome trends die reeds in
gang waren gezet worden versneld, zoals de
trend dat winkelketens hun winkellocaties
heroverwegen, maar ook dat het aantal
faillissementen in detailhandel en horeca
zullen stijgen. Gelukkig zijn er ook positieve
signalen. Ter Aar profiteert ervan dat
mensen veel sterker dan normaal op de
eigen woonomgeving georiënteerd zijn (qua
werk, eten, niet op vakantie gaan etc.).
Ook wordt er gesignaleerd dat consumenten
uit de regio nu meer op de kleinere
winkelgebieden georiënteerd zijn omdat dit
gevoelsmatig minder ‘druk’ is en de winkels
hier meer geopend zijn. Ook goede
parkeergelegenheid speelt hier een rol in. Zo
komen er bijvoorbeeld meer consumenten
uit Alphen aan den Rijn.
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