
De Laar
Wat zeggen de cijfers?



Inwoners de Laar

• 12.063 inwoners (7% van de Arnhemmers woont in de Laar)

• Hoe zien de inwoners van de Laar eruit vergeleken met de rest van Arnhem? 

• Meer paren met kinderen (De Laar: 26%, Arnhem: 20%)

• Minder alleenstaanden (De Laar: 37%, Arnhem: 49%)

• Ongeveer evenveel eenoudergezinnen (ca. 10%)

• Iets minder inwoners met een niet-Westerse migratie-achtergrond (De Laar: 15%, Arnhem: 21%)



• Het percentage huishoudens dat rond 
moet komen van een laag inkomen is iets 
lager dan in de rest van Arnhem. 
(De Laar: 15%, Arnhem: 20%)

• Het aandeel huishoudens dat het moeilijk 
vindt om rond te komen neemt de laatste 
jaren toe. 

• 1.300 inwoners uit de Laar (~10%) 
maken gebruik van 1 of meer 
armoederegelingen (bijvoorbeeld 
bijzondere bijstand, inkomenstoeslag)

• Vergeleken met de rest van Arnhem 
maken iets minder inwoners gebruik van 
de participatiewet. 

Werk en inkomen
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Gezondheid en hulpverlening
• Het aandeel inwoners dat gebruikt maakt 

van de Wmo is ongeveer even groot als in de 
rest van Arnhem 
(De Laar: ~9%, Arnhem: ~10%)

• Het aandeel jongeren dat gebruik maakt van 
de Jeugdwet is eveneens ongeveer even hoog 
als in de rest van Arnhem
(De Laar: 20%, Arnhem: 18%)

• Inwoners voelen zich even gezond als in de 
rest van Arnhem (zowel mentaal als fysiek). 



• Meeste woningen zijn gebouwd in de jaren ’70-’80

• De gemiddelde WOZ-waarde ligt iets lager dan gemiddeld in Arnhem 
(De Laar: 190.100, Arnhem 218.600)

• De toename van de WOZ-waarde tussen 2019-2020 was gemiddeld

• Het percentage woningen in corporatiebezit is iets lager dan in de rest van Arnhem. 
(De Laar: 31%, Arnhem: 36%)

Wonen in de Laar



Inwoners geven hun woning een 7,2.
Dat is gelijk aan het gemiddelde in Arnhem. 

Inwoners geven de voorzieningen in hun 
buurt een 7,6. 

Dat is gelijk aan het gemiddelde in Arnhem. 

De tevredenheid over voorzieningen is de 
afgelopen jaren verbeterd.

Wonen in de Laar



Veiligheid & leefbaarheid

Inwoners de Laar beoordelen de leefbaarheid in hun 

buurt met een 7,1. 

Dat is even hoog als in de rest van Arnhem. 

De veiligheid in de buurt scoort een 6,5. 

Dat is even hoog als in de rest van Arnhem. 

Een derde (34%) voelt zich weleens onveilig. 

Dat is even hoog als in de rest van Arnhem. 



Veiligheid & leefbaarheid
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Net als in de rest van Arnhem zien we afgelopen jaar 

meer overlast. 

In de Laar ervaart men met name overlast van:

- Geluidshinder

- Jeugd

- Alcohol/drugs 



Veiligheid & leefbaarheid
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Inwoners van de Laar ervaren minder 

verkeersoverlast, sociale 

- Verkeersoverlast

- Sociale overlast

- Overige overlast

Inwoners van de Laar ervaren meer overlast 

door verloedering dan in de rest van Arnhem.

Verloedering, vermogensdelicten en sociale 

overlast nemen de laatste jaren toe.

Ervaren buurtproblemen 

(1=laag, 10=hoog)



Sociale kracht en cohesie

Aandeel actieve buurtbewoners neemt toe

Bent u het afgelopen jaar actief geweest in uw buurt? 
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Sociale cohesie: inwoners hebben het gevoel dat ze in 

een buurt woont waarin mensen prettig met elkaar 

omgaan en voelen zich met elkaar verbonden. 

Sociale kracht: inwoners hebben het gevoel dat ze 

voor elkaar klaar staan en bij elkaar terecht kunnen 

voor hulp. 

De Laar scoort op sociale cohesie en sociale kracht 

even hoog als de rest van Arnhem. 

We zien in 2019 bovendien meer buurtbewoners die 

zich actief inzetten voor de buurt. 



Buurtonwikkeling
Inwoners van de Laar zijn pessimistisch dan gemiddeld in Arnhem over de ontwikkeling van hun wijk. 
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Vindt u dat uw buurt het afgelopen jaar het afgelopen jaar het afgelopen jaar het afgelopen jaar vooruit of 

achteruit is gegaan?

Denkt u dat uw buurt de komende jaren de komende jaren de komende jaren de komende jaren vooruit of 

achteruit zal gaan?



Probleemanalyse?

Conclusies op basis van de cijfers:

• De Laar scoort op veel aspecten (inkomen, gezondheid, tevredenheid woonomgeving) gemiddeld aan de rest van 
Arnhem. 

• Inwoners zijn echter pessimistisch over de ontwikkeling van hun wijk. Zij vinden vaker dan gemiddeld dat de wijk de 
afgelopen jaren achteruit is gegaan. Ook zijn zij pessimistischer dan gemiddeld over de toekomst. 

• Een aantal negatieve ontwikkelingen is terug te zien in de cijfers:

• Lichte stijging in het aantal mensen dat moeite heeft om rond te komen; 

• Toename van bepaalde buurtproblemen. Verloedering, vermogensdelicten en sociale overlast namen de 
afgelopen jaren toe;

• De explosieve stijging die sinds de coronacrisis zichtbaar is in het aantal overlastmeldingen dat betrekking 
heeft op jeugd.

• Er spelen echter ook positieve ontwikkelingen, zoals de toename van het percentage inwoners dat zich actief inzet 
voor de wijk. 


