
Elk jaar mag een wijkraad haar wijkbewoners consulteren over een of meerdere actuele thema’s, de wijkraadpleging. 
De wijkraad van Utrecht Noordoost heeft dit jaar bewoners actief bij de wijkraadpleging betrokken om zo gezamen-
lijk tot een selectie van thema’s en een samenstelling van de vragenlijst te komen. Dit leverde de volgende onder-
werpen op:

  • gemeentelijk beleid

  • verkeer en parkeren

  • groen

  • luchtkwaliteit

  • wonen en winkelen

  • veiligheid

De wijkraad van Utrecht Noordoost wil graag aan de slag met de informatie die de wijkraadpleging heeft opgeleverd 
door deze te vertalen naar een eigen wijkvisie én naar concrete acties. Hierbij willen we ú vragen een inspirerende 

bijdrage te leveren via onder meer peilingen op de website www.wijkraadnoordoost.nl/wijkhuis en ons debat 
begin 2009! Kijk op de laatste pagina voor meer informatie. Uw inbreng telt!

Het onderstaande is een overzicht van de belangrijkste resultaten van de wijkraadpleging, welke de wijkraad heeft 
voorgelegd aan het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders. Onder ruim 650 bewoners zijn volledige 

vragenlijsten afgenomen. Het onderzoek is verkrijgbaar bij wijkraad Noordoost (www.wijkraadnoordoost.nl/
wijkhuis).

Bekendheid wijkraad Noordoost en wijkbureau Noordoost
De wijkraad en wijkbureau Noordoost zijn redelijk bekend onder wijkbewoners. Onder jongeren en laagopgeleiden 
is deze bekendheid minder.

Zowel de wijkraad als het wijkbureau Noordoost zijn redelijk bekend onder de bewoners, al weet een zeer grote 
groep niet precies waar het wijkbureau staat.(88%). Van alle respondenten zijn de jongeren en de laagopgeleiden 
het minst bekend met de wijkraad en het wijkbureau. Ruim een derde van de respondenten ziet het bureau als een 
loket in de wijk waar je als bewoner terecht kunt met vragen, meldingen en klachten. Een klein deel denkt dat het 
wijkbureau zich bezighoudt met leefbaarheidsvraagstukken of informatieverstrekking voor de bewoners. 

Interesse in gemeentelijke plannen
Grote interesse in gemeentelijke plannen en beleid.

Meer dan de helft van de respondenten zegt geïnteresseerd te zijn in 
de gemeentelijke plannen en het gemeentelijk beleid. Hierbij komt 
nog ruim een kwart dat enigszins geïnteresseerd is. De ondervraag-
den laten zich voornamelijk door lokale huis-aan-huis bladen infor-
meren over de gang van zaken. Ruim de helft van de respondenten 
is tevreden met de manier waarop de gemeente functioneert. Een 
vijfde zegt ontevreden te zijn. Ruim een kwart van de ontevreden 
respondenten noemt als belangrijkste reden dat niet goed naar 
klachten of meldingen wordt geluisterd en dat zij dus nauwelijks 
invloed kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt genoemd dat de ge-
meente traag is en dat er soms helemaal geen reactie op een klacht 
of melding komt. Tot slot is bijna twee derde van de ondervraagden 
onbekend met het leefbaarheidsbudget.
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Verkeer en parkeren
Binnen Noordoost bestaan er grote verschillen tussen buurten over de parkeertevredenheid. De 
helft van de bewoners heeft zelden tot nooit last van hardrijders en verkeerslawaai.

Tweederde van de ondervraagden vindt het parkeren voor 
de eigen woning van groot belang. Tussen de buurten in 
Noordoost bestaan grote verschillen met betrekking tot de 
tevredenheid over de hoeveelheid parkeerplekken. Tuin-
dorp is het meest tevreden, terwijl Wittevrouwen/Zeehel-
denbuurt een grote ontevredenheid kent. Ruim de helft 
van de respondenten ondervindt geen parkeeroverlast van 
bezoekers. In Tuindorp en Voordorp blijkt de overlast het 
grootst te zijn. 
De verschillende buurten kennen vrijwel geen verschil in de 
overlast van hardrijders. De helft zegt nooit met hardrijders 
te zijn geconfronteerd. Hetzelfde percentage geldt voor het 
aandeel respondenten dat zegt last te hebben van verkeers-
lawaai. Uit de resultaten blijkt dat Tuindorp en Voordorp het 
meeste last hebben van verkeersdrukte en ook het meest 
overlast ondervinden van verkeerslawaai. Sluipverkeer is 
een specifiek probleem van enkele buurten in Noordoost; 
Lauwerecht in Votulast heeft hier relatief het meeste last 
van. Tot slot vindt een derde van alle respondenten dat de 
wijk alleen toegankelijk zou moeten zijn voor bestemmings-
verkeer.

Groen
Een forse groep in Noordoost ervaart een tekort aan groen. Het verdwijnen van groen in de wijk dient te worden 
gecompenseerd. 

De overgrote meerderheid van de respondenten uit Noordoost vindt dat het groen in de omgeving, zoals park en 
grasveld, voldoende dichtbij ligt. Ruim een derde van de ondervraagden geeft aan dat er een gebrek is aan groen in 
de wijk. Votulast, Wittevrouwen en de Zeeheldenbuurt ervaren het grootste tekort aan groen. Tuindorp en Voordorp 
die over het meeste ‘zichtgroen’ beschikken, hebben meer behoefte aan gebruiksgroen. Ruim de helft van de res-
pondenten vindt dat er voor de wijk Noordoost ook een streefcijfer moet worden gehanteerd met betrekking tot het 
aantal vierkante meters groen per woning. 

Bijna de helft van de respondenten vindt dat 
de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd 
moeten worden in nieuwe wijken, buiten de 
stad. Een derde geeft de voorkeur aan het 
bouwen in de bestaande stad. Vervolgens 
is ook gevraagd wat er zou moeten wijken 
voor het bouwen van woningen. Hierbij 
denkt men vooral aan het verplaatsen van 
kantoor- en bedrijfsgebouwen naar bedrij-
ven- en industrieterreinen, zodat er plaats 
vrij komt voor nieuwbouwwoningen. Groen, 
speeltuinen en parkeerplaatsen mogen 
hiervoor niet worden opgeofferd. Wanneer 
groen toch zou verdwijnen, geeft tweederde 
van de respondenten aan dat er elders in de 
wijk weer groen moet bijkomen. 



Luchtkwaliteit
Een aanzienlijke groep bewoners in Noordoost 
heeft last van uitlaatgassen. Men wil  graag be-
ter over de luchtkwaliteit in de wijk worden geïn-
formeerd. Men denkt positief over het delen van 
een auto met wijkbewoners. 

Ruim een kwart van de ondervraagden in Noordoost geeft aan last te 
hebben van uitlaatgassen. Tuindorp, Voordorp heeft hier het meest 
last van. Bijna tweederde van de respondenten staat positief tegen-
over het delen van een auto met andere wijkbewoners. Vooral men-
sen die niet in het bezit zijn van een personenauto staan hier zeer 
positief tegenover. Driekwart vindt het belangrijk om op de hoogte 
te worden gehouden over de luchtkwaliteit in de eigen wijk. Een der-
de zou graag een informatiebijeenkomst met wijkbewoners willen 
hebben. 

Wonen en winkelen
Twintig procent van de 55-plussers wil eventueel binnen 
twee jaar verhuizen naar een andere woning. Vooral apparte-
menten en seniorenwoningen zijn populair. Een gevarieerde 
samenstelling van de woningvoorraad en het voortbestaan 
van kleine buurtwinkels wordt belangrijk gevonden. Men 
staat negatief tegenover het opsplitsen van eengezinswo-
ningen. 

Een op de vijf ondervraagde 55-plussers uit Noordoost geeft 
aan eventueel binnen twee jaar te willen verhuizen naar en 
andere woning. Twintig procent van deze verhuisgeneigde 
bewoners wil graag in de wijk Noordoost blijven wonen. 
Onder deze doelgroep is er vooral belangstelling voor ap-
partementen en seniorenwoningen. Bijna de helft geeft aan 
interesse te hebben in een nultreden-woning. 

Een gevarieerde samenstelling van de woningvoorraad 
wordt door de helft van de respondenten belangrijk gevon-
den. Voor een kwart is dit onbelangrijk. Tuindorp en Voor-
dorp vinden een gevarieerde samenstelling van de woning-
voorraad beduidend minder belangrijk dan de respondenten 
uit de andere buurten. Driekwart van de respondenten vindt 
het belangrijk dat er voldoende kleine buurtwinkels zijn. In 
Tuindorp en Voordorp wordt ook dit punt beduidend minder 
belangrijk gevonden. 
Van de ondervraagden heeft veertig procent aangegeven wel 

eens geconfronteerd te worden met het opsplitsen van eengezinswoningen. Vooral in Wittevrouwen en de Zeehel-
denbuurt ziet men deze ontwikkeling veel. De ontevredenheid over deze ontwikkeling is groot: de helft van de bewo-
ners die hiermee wordt geconfronteerd is er negatief over. Men is vooral bang dat de sociale cohesie achteruit gaat 
doordat nieuwe bewoners, bijvoorbeeld studenten, minder betrokken bij de buurt zouden zijn. Ook is men bang dat 
de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan door huisjesmelkers. 

Veiligheid
Bijna één op de vijf mijdt bepaalde plekken in de wijk, omdat men zich er onveilig voelt. 

Bijna twintig procent  van de ondervraagden in Noordoost geeft aan wel eens plekken in de wijk te mijden, omdat 
men zich er onveilig voelt. Vrouwen (23%) doen dit vaker dan mannen (15%). Plekken die met name worden ge-
noemd zijn: Station Overvecht en omgeving, bepaalde plekken in de Staatsliedenbuurt, bepaalde plekken in Voor-
dorp-Voorveldsepolder, Tuindorp-van Lieflandlaan West en het Griftpark. 
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Laat horen waar het met uw wijk naar toe moet!

Heeft u ideeën over hoe uw wijk er over 10 of 20 jaar uit moet zien? 
Kom dan op dinsdagavond 27 januari naar ons debat en laat weten waar het volgens u 
met Noordoost naar toe moet! De wijkraad nodigt u van harte uit. Tijdens deze avond 
zullen onder meer de resultaten van de wijkraadpleging, waar u in deze publicatie over 

kunt lezen, de revue passeren.

U kunt zich aanmelden via onze website www.wijkraadnoordoost.nl/wijkhuis.
U ontvangt dan een bevestiging met de definitieve gegevens over het tijdstip en de 

locatie van het debat.

Op deze website kunt u ook informatie vinden over de richting die de gemeente op wil 
met Utrecht en met de wijk, welke bouwprojecten op stapel staan, wat bijvoorbeeld de 

huidige verkeersintensiteit is in de wijk en meer informatie over actuele thema´s. 
Ook kunt u hier uw eigen geluid laten horen via onze peilingen (polls) en op het forum. 

De volledige resultaten van de afgelopen wijkraadpleging zijn hier ook te vinden. 
Neem eens een kijkje!

Samen op weg naar een prachtig en krachtig Noordoost!


