De Laar
BEWONERS VAN DE LAAR

Over het wijkgesprek en het wijkactieplan
In 2013 zijn in alle wijken van Arnhem wijkgesprekken
gehouden. Met als resultaat 22 wijkactieplannen in heel
Arnhem waar in de periode 2013-2015 hard aan is gewerkt door
bewoners, gemeente en professionals om de doelen te bereiken.
In september 2015 werden de voorbereidingen op vraag van de
Gemeente weer in gang gezet voor een nieuw wijkactieplan
voor de periode 2016-2017. Het opbouwwerk van Rijnstad heeft
samen met bewoners en professionals in de Laar gekeken naar
een goede vorm om wensen en ideeën op te halen uit de wijk.
Alle wijkbewoners zijn via een huis-aan-huisflyer uitgenodigd
om deel te nemen aan het wijkgesprek, ook kregen bewoners de
gelegenheid om digitaal hun wensen en ideeën kenbaar te
maken. Tijdens het wijkgesprek op 28 oktober 2015 in Boerderij
de Kroon waren er zo’n 60 bewoners en hebben 50 bewoners de
digitale enquête ingevuld. De avond verliep heel prettig. Na een
terugblik op het wijkactieplan 2013-2015 en een korte
presentatie vanuit Onderzoek & Statistiek gingen bewoners en
professionals met elkaar in gesprek op 7 verschillende thema’s.

In vergelijking met het voorgaande wijkactieplan komen er
geen extra financiële middelen beschikbaar, maar moeten de
wijkactiepunten gerealiseerd worden met de reguliere
gemeentelijke (wijk)budgetten.
De wensen/ideeën variëren van meer groenonderhoud in de
wijk tot het verminderen van zwerfvuil en hondenpoep en
activiteiten voor 8-12 jarigen.
Het wijkplatform de Laar is betrokken bij de wijkactieplannen
en vraagt zich af of er aandacht blijft voor Boerderij de Kroon
en haar functie in de wijk! Men maakt zich zorgen dat “oude
wijkactiepunten” die niet binnen twee jaar gerealiseerd zijn nu
geen aandacht meer krijgen!

De Laar

De belangrijkste punten
Groen

Verlichting

Participatievangnet vergroten

Groenonderhoud op hoger niveau brengen
Mogelijkheid onderzoeken of onderhoud
van niveau C terug naar niveau B kan
• Wie: gemeente
Bladkorven terug
• Wie: gemeente, bewoners*

Mobiele Ontmoetingsplek (MOP) verlichten
• Wie: gemeente, bewoners
Uitbreiding verlichting in de wijk
• Wie: gemeente

Zorgboerderij vanuit dagbesteding van
betekenis zijn voor wijkbewoners en hun
hulpvragen.
Belcirkel
• Wie: Zorgboerderij, zorgorganisaties,
sociale wijkteams, bewoners*

Verkeer & veiligheid
Verminderen Hondenpoep &
Zwerfvuil
Uitbreiding afvalbakken/voorzieningen
• Wie: bewoners*
Afvalproject/zwerfvuilinitiatieven
• Wie: wijkplatform, bewoners*

Ontmoeten en sociale cohesie
Ontmoeting in de wijk en sociale cohesie
versterken
Activiteiten voor 8-12 jr
• Wie: verenigingen/jongerenwerk
Activiteiten en/of voorzieningen voor 16+
jongeren die Jongerencentrum niet
bezoeken
• Wie: verenigingen/jongerenwerk
Behoud van de MOP als voorziening
• Wie: gemeente
Ontmoeten en eten in de wijk (bv Resto Van
Harte)
• Wie: bewoners*

Rotonde woonboulevard / Venlosingel /
Bingelradestraat – veiligheid fietsers –
voorrang
• Wie: gemeente

Kunst & Cultuur in de wijk
Meer kunstbeelden (parken).
Huidige kunststukken betekenis
verduidelijken Kunstroute.
• Wie: Kunstbedrijf, bewoners

Verkeer
Doortrekken voetpad Kroonsewal/
Brabantweg/Tilburgweg
• Wie: gemeente

Sporten in de wijk

Jongerenoverlast
Beheer en inzet behouden op beheersen
jongerenoverlast (o.a. Kroonse wal/
winkelcentra)
• Wie: Ambulant JW/politie

Opknappen basketbalveldjes oost/west
• Wie: gemeente, Sportbedrijf
Sporten voor 50+ in kaart brengen
• Wie: bewoners*
Sportaanbod vraag & aanbod in kaart brengen & sporthal de Laar-West (leegloop)
• Wie: bewoners*
Hardloopgroep jongeren opstarten
• Wie: jongeren/jongerenwerk

* Bewoners(groepen) kunnen rekenen op
ondersteuning van het opbouwwerk van Rijnstad

