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Aan de bewoner(s) van dit pand  
Kroonse Wal 
 
 

 
 
Wij, vanuit de gemeente en de politie, krijgen regelmatig meldingen van (jeugd)overlast en vernieling 
rond de Kroonse Wal wat onveilige gevoelens bij buurtbewoners oproept. Dat vinden wij als 
wijkprofessionals erg vervelend.  
 
Wat wij doen 
Er zijn reeds verschillende initiatieven geweest om in gesprek te raken met u als bewoners om zicht te 
krijgen op de problematiek en samen na te denken over oplossingen. Zo heeft vorig jaar een bijeenkomst 
plaatsgevonden over de veiligheid en leefbaarheid in De Laar met de burgemeester. Uit deze 
bijeenkomsten zijn diverse acties voortgekomen, denk aan extra inzet van de BOA’s en politie (ook 
onopvallend). Er is aanvullend jongerenwerk ingezet om met jongeren in de wijk in gesprek te gaan. 
Onze indruk is dat de ontstane situatie door COVID-19 ook extra lastig is voor hen. Ondanks dit begrip 
mag van overlast en vernieling geen sprake zijn. 
 
Helaas is er nog steeds sprake van overlast en onveiligheidsgevoelens rond de Kroonse Wal, maar ook 
op andere plekken in de wijk, zoals rond Bingelradepark en Sporthal De Laar. Wij vinden het zorgelijk dat 
we niet met elkaar deze situatie weten te keren.  
 
Om die reden werken we momenteel met veel wijkprofessionals samen aan een actieplan met (extra) 
maatregelen om te komen tot een prettiger woonklimaat en veiliger gevoel in uw wijk. Eén van deze 
maatregelen is dat we een deel van de Kroonse Wal afgezet hebben zodat jongeren daar niet onder 
kunnen hangen. Wij hopen dat dit zeker voor u als directe buurtbewoners leidt tot meer rust.  
 
We zijn met jongeren in gesprek over nieuwe plekken en organiseren samen met hen activiteiten in de 
kerstvakantie en daarna om hen perspectief te bieden. Een van de activiteiten is er op gericht om samen 
met jongeren te praten over hoe we de dichtzetting van de Kroonse Wal kunnen verfraaien.  
 
Deelt u gerust uw ervaring of deze maatregel behulpzaam is. En heeft u andere suggesties die we met 
elkaar kunnen oppakken om de leefbaarheid en veiligheid in De Laar te vergroten? Dan horen wij dit 
graag. Mailt u ons via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl? 
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Helpt u mee?  
Wat we van u vragen, is om elkaar aan te spreken op overlastgevend gedrag, wanneer nodig samen met 
medebewoners. Als u hinder ondervindt van buurtgenoten, is het belangrijk dat u hen dat in eerste 
instantie zelf laat weten. Probeer op een rustig moment samen tot afspraken te komen over hoe u beter 
rekening kunt houden met elkaar. Blijft overlast aanhouden, dan zijn er verschillende meldingsroutes.  
 

• Ligt er een tegel scheef, takken op straat, is een straatlantaarn defect of treft u vuil aan rondom 
containers of in groenstroken? Bel dan 0900-1908. Ook bij vragen over voorzieningen of 
klachten, belt u met de gemeente Arnhem. Voor minder urgente zaken kunt u een schriftelijke 
melding maken op de website van de gemeente Arnhem, www.arnhem.nl/melding of 
rechtstreeks op de website van fixi.nl of de fixi-app 

• Spoedeisende meldingen over onveiligheid, bijvoorbeeld als u een verdachte situatie ziet, kunt u 
te alle tijden melden via het alarmnummer 112. 

• Voor niet-spoedeisende vragen of problemen kunt u terecht via 0900-8844 (landelijk 
telefoonnummer politie). U kunt tevens contact zoeken met de wijkagenten in De Laar via dit 
nummer (de heer Bert Bloemsma, De Laar-Oost en de heer Richard Lap, De Laar-West). 
Mochten zij niet in dienst zijn, dan wordt een terugbelverzoek achtergelaten. U kunt de 
wijkagenten van de Laar volgen via Instagram: wijkagentendelaar. Op deze manier blijven we 
nog beter en sneller met elkaar in contact en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws in uw 
wijk. 

• Voor ander informatie over uw wijk of contact met medebewoners kijk op de website: 
https://delaararnhem.nl/  

 
Wat werkt? 
Door te melden via de juiste kanalen krijgen wij als wijkprofessionals beter zicht op de situatie en kunnen 
wij samen met u kijken welke oplossingen mogelijk zijn.  
 
Wij hopen dat wij u met deze brief informeren over onze zorg en inzet en u weet dat wij klachten rondom 
overlast en onveiligheidsgevoelens serieus nemen. 
  
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
namens het college, 
 
i/o 
 
Thea ten Velde 
Wijkmanager Team Leefomgeving De Laar/Elden 
 


