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Samenvatting 

Oordeel over de buurt 

• Bewoners van Noordoost zijn bijzonder positief over hun eigen buurt: 99% van de inwoners 

geeft aan de eigen buurt als (zeer) prettig te ervaren. In heel Utrecht is dit aandeel lager 

(91%). 

• Verkeer, beheer van de openbare ruimte en fietsen vormen de top-3 buurtproblemen in 

Noordoost. In Votulast (48%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47%) lijkt de 

verkeersproblematiek een urgenter probleem dan gemiddeld in Utrecht (40%).  

• Bewoners van Noordoost (32% positief) zien de toekomst van hun buurt wat minder positief 

dan de gemiddelde Utrechter (39% positief). Bewoners van Utrecht Noordoost (61%) denken 

echter relatief vaak dat hun buurt er niet op voor-, maar ook niet op achteruit zal gaan 

(49% gemiddeld in Utrecht). Het aandeel dat verwacht dat de buurt slechter wordt ligt in 

Noordoost (7%) lager dan gemiddeld in Utrecht (12%). 

• Geparkeerde fietsen en gevaarlijk verkeer zijn een relatief groot probleem in Noordoost. 

Bewoners van Noordoost ervaren daarentegen relatief weinig overlast van rommel en afval, 

hondenpoep en onveilig parkeren in hun buurt. Overlast door mensen die uitgaan, komt 

vaker voor dan gemiddeld in Utrecht. 

• Bewoners van Noordoost zijn gemiddeld positiever over de toekomst van Utrecht en van 

hun eigen buurt. In Utrecht vindt 18% van de inwoners het moeilijk om hoopvol te zijn van 

de stad. In Noordoost is dit 11% van de inwoners. 

Contacten en activiteiten in de buurt 

• De bewoners van Noordoost waarderen de buurt en de sociale contacten in hun buurt. De 

subwijken Votulast (6,3), Tuindorp/Voordorp (6,6) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (6,9) 

waarderen de sociale kwaliteit van de woonomgeving hoger dan gemiddeld in Utrecht (5,8). 

• Dit geldt ook voor de perceptie algemene waardering buurt. 

• Bewoners van Noordoost (42%) maken vaker dan gemiddeld in de buurt een praatje met 

iemand uit de buurt dan in Utrecht (36%). 

• In de subwijken zijn bewoners op een aantal vlakken actiever in de buurt dan gemiddeld in 

Utrecht. Zo onderhoudt 17% van de bewoners uit de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen het 

groen, tegenover een stadsgemiddelde van 13%. 

Wonen 

• In Noordoost (57%) hebben relatief veel bewoners een koopwoning in vergelijking met 

geheel Utrecht (48%). 

• Bewoners van Noordoost zijn gemiddeld tevreden over hun woning. Zij geven gemiddeld 

het rapportcijfer 7,8. De tevredenheid in de wijk is hoger dan gemiddeld in Utrecht (7,6). 

Ook zijn bewoners van deze wijk tevredener dan gemiddeld over de sfeer en grootte van 

hun woning dan in Utrecht. Inwoners van Noordoost zijn daarentegen minder vaak van 
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mening dat hun woning geschikt is voor ouderen en/of mensen met een beperking dan het 

stadsgemiddelde.  

Openbare ruimte 

• Bewoners van Noordoost beoordelen de staat (netheid, schoonheid en verzorging) van de 

openbare ruimte hoger (6,9) dan gemiddeld in Utrecht (6,6). Dit geldt met name voor 

Tuindorp/Voordorp. 

Duurzaamheidsinitiatieven 

• Bewoners van Noordoost zijn vooruitstrevend met duurzaamheidsinitiatieven. In alle 

subwijken gaan bewoners vaker dan gemiddeld in Utrecht lopend of met de fiets op pad. 

Daarnaast scheiden bewoners van Noordoost vaker afval en eet men vaker minder of geen 

vlees dan gemiddeld. 

• Bewoners van Noordoost kopen echter minder vaak groente en fruit van stadslandbouw of 

verbouwen vaker in eigen (moes)tuin dan gemiddeld in Utrecht. 

• In Noordoost hebben relatief veel huishoudens een HR-ketel en een slimme meter 

vergeleken met de gehele stad. Dit geldt met name voor Tuindorp/Voordorp. 

Veiligheid 

• Inwoners van Noordoost voelen zich veel minder vaak onveilig in hun eigen buurt (21%) dan 

gemiddeld wordt aangegeven in Utrecht (30%).  

• Ruim een op de drie (36%) Utrechters geeft aan overlast te ervaren van jongeren in de vorm 

van intimiderend gedrag (bijvoorbeeld het uitschelden van buurtbewoners en 

voorbijgangers). In Noordoost wordt dit probleem minder vaak ervaren (18%). Ook 

jongerenoverlast in de vorm van criminaliteit (bijvoorbeeld geweld en autokraak), 

vervuiling, vernieling en drugsgebruik of drugshandel wordt in Noordoost minder ervaren 

dan in heel Utrecht. 

• Over het algemeen ervaren de bewoners van Noordoost het optreden van de gemeente 

tegen verschillende vormen van overlast minder vaak als onvoldoende dan gemiddeld in 

Utrecht. Alleen wanneer het gaat om het optreden tegen het fout parkeren van fietsen 

ervaren de inwoners van Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen dit vaker als onvoldoende.  

• Het aantal mensen dat niet deelneemt aan veiligheidsinitiatieven als Burgernet ligt in 

Noordoost hoger dan in Utrecht (78% tegenover 72%). Subwijk Tuindorp/Voordorp vormt 

hierop een uitzondering, de bewoners maken meer gebruik van Whatsapp buurtpreventie 

dan in heel Utrecht (19% tegenover 10%).  

Verkeer en vervoer 

• Het autobezit in Noordoost (69%) is gelijk aan Utrecht ). Alleen in Tuindorp/Voordorp is dit 

hoger dan gemiddeld (77%). 

• Inwoners van Noordoost hebben de afgelopen 12 maanden meer gebruik gemaakt van een 

deelauto dan gemiddeld in Utrecht. Dit geldt specifiek voor Votulast en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen. 
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• Bewoners van Noordoost (90%) gaan vaker meestal lopend of met de (brom)fiets naar de 

binnenstad dan gemiddeld in Utrecht (72%). 

Welzijn en zelfredzaamheid 

• Het rapportcijfer dat bewoners van Noordoost gemiddeld toeschrijven aan hun 

maatschappelijk welbevinden is een 8,3. In Utrecht geeft men gemiddeld een lager 

rapportcijfer (7,8). 

• In Noordoost ervaren minder mensen een sociaal isolement dan gemiddeld in Utrecht. Ook 

kan men vaker terecht bij een partner, gezin of familie voor klusjes in huis en voor het 

passen op het huis dan gemiddeld. 

• Vrienden en kennissen worden in Noordoost (57%) vaker ingeschakeld voor hulp in de 

huishouding dan gemiddeld in de stad (50%). Ook kan men vaker terecht bij hun partner, 

gezin en familie bij persoonlijke verzorging. 

• Voor het lenen van geld voor noodzakelijke uitgaven of advies over geldzaken geven in 

Votulast en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen meer mensen aan terecht te kunnen bij vrienden 

of kennissen dan de gemiddelde Utrechter. De bewoners van Votulast kunnen voor advies 

over geldzaken ook vaker terecht bij hun partner, gezin of familie dan gemiddeld in 

Utrecht.  

• Bewoners van Noordoost krijgen daarentegen op dit moment minder vaak persoonlijke 

verzorging en hulp bij warme maaltijden dan gemiddeld in de stad. Bewoners van 

Noordoost ontvangen minder vaak hulp van familie, vrienden of buren bij het verkrijgen van 

warme maaltijden (2% tegenover 6% in heel Utrecht). 

• Bewoners van Votulast geven vaker aan zich te kunnen redden na tegenslag. 

Cultuur 

• De deelname aan culturele activiteiten in Noordoost is relatief hoog. Bewoners hebben de 

afgelopen 12 maanden vaker culturele activiteiten bezocht dan gemiddeld in de stad. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor klassieke muziek, muziekbezoek of bezoek aan een restaurant of 

café.  

Vrijwilligerswerk 

• In Noordoost doen bewoners vaker aan vrijwilligerswerk (46%) dan gemiddeld in Utrecht 

(40%). Dit geldt specifiek voor Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (51%). 

Achtergrondvragen 

• In Votulast (40%) wonen veel paren zonder kinderen vergeleken met Utrecht (33%). 

• In Tuindorp/Voordorp (41%) wonen juist relatief veel paren met kinderen (34% in heel 

Utrecht). 

• De bewoners van Noordoost zijn relatief hoog opgeleid (79%). Gemiddeld in Utrecht ligt dit 

aandeel 62% duidelijk lager. 

• De bewoners van Noordoost hebben een relatief hoog huishoudensinkomen: 44% heeft een 

maandelijks netto inkomen van meer dan € 3.500, - (Utrecht 34%). Vooral in 
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Tuindorp/Voordorp (46%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47%) is dit aandeel relatief 

hoog. 

• Bewoners van Votulast (28%) hebben relatief vaak een studieschuld bij Dienst Uitvoering 

Onderwijs (22% gemiddeld in Utrecht).In Tuindorp/Voordorp komt dit juist weinig voor 

(17%). 

• De bewoners van Tuindorp/Voordorp hebben naar eigen zeggen de meest gunstige 

financiële situatie. Een kwart van de bewoners van Tuindorp/Voordorp (25%) geeft aan veel 

geld over te houden na alle vaste uitgaven. Gemiddeld geldt dat in Utrecht voor 19% van de 

inwoners.  

• In de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen wonen met 19% relatief veel studenten (14% gemiddeld 

in Utrecht). 

• In Votulast zien we met 15% relatief veel ZZP’ers. In Utrecht is dit aandeel gemiddeld 9%. 
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Inleiding 

Aanleiding 

In het kader van de wijkopgaven heeft Onderzoek op verzoek van wijkbureau Noordoost een 

verdiepende analyse gedaan om te kijken hoe de wijk Noordoost ervoor staat vergeleken met het 

stadsgemiddelde. Deze analyse is voor wat betreft de onderwerpen breed ingestoken en uitgevoerd 

op wijk- en subwijkniveau. De analyse baseert zich op de uitkomsten van de jaarlijkse 

Inwonersenquête, ditmaal over 2017. 

De respons op de Inwonersenquête maakt het mogelijk om uitspraken op subwijkniveau te doen. 

Voor betrouwbare uitspraken op lager schaalniveau, zoals buurtniveau, is de respons echter te laag. 

Om deze reden is het ook niet mogelijk om binnen subwijken bepaalde doelgroepen (zoals ouderen 

of studenten) te onderscheiden. 

Onderstaand kaartje laat de afbakening van de drie subwijken in Noordoost zien. 

 

Statistische significantie 

Wijkbureau Noordoost heeft een selectie gemaakt van de vragen uit de Inwonersenquête. Deze 

selectie aan vragen is door Onderzoek geanalyseerd en de uitkomsten zijn alleen gerapporteerd 

indien de resultaten van Noordoost of de subwijken significant afweken van het stadsgemiddelde. 

Het bepalen van een significante afwijking werkt als volgt. Bij steekproefonderzoeken is sprake van 

foutmarges rondom uitkomsten. Dit is het betrouwbaarheidsinterval. Hierdoor is pas sprake van een 

significant verschil wanneer de uitkomsten verder uit elkaar liggen dan de som van de marges. De 

marges zijn afhankelijk van de steekproefgrootte en verschillen hierdoor per subwijk en wijk.  
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Leeswijzer 

Deze rapportage is opgebouwd uit 11 hoofdstukken. In elk hoofdstuk wordt Noordoost en de drie 

subwijken vergeleken met het Utrechtse gemiddelde. Indien er significante verschillen bestaan, 

wordt de tabel (met alle cijfers van subwijken en de wijk ten opzichte van Utrecht) weergegeven. In 

de tekst is terug te lezen welk cijfer significant is. Indien een cijfer uit de tabel niet in de tekst 

beschreven wordt, betekent dit dat het cijfer niet significant is of de steekproefgrootte te klein is. 

Achtereenvolgens worden de volgende thema’s besproken: oordeel over de buurt, contacten en 

activiteiten in de buurt, wonen en openbare ruimte. Vervolgens wordt ingegaan op 

duurzaamheidsinitiatieven, veiligheidsgevoelens en verkeer en vervoer. Ten slotte tonen de laatste 

hoofdstukken inzichten in welzijn en zelfredzaamheid, cultuur en vrijwilligerswerk. Er wordt 

afgesloten met een aantal achtergrondindicatoren. 
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1   Oordeel over de buurt 

Bewoners Noordoost oordelen bijzonder positief over hun eigen buurt 

Bewoners van Votulast, Tuindorp/Voordorp en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen ervaren de buurt 

waarin zij wonen als bijzonder prettig. 99% van de bewoners van Utrecht Noordoost geeft aan de 

eigen buurt als (zeer) prettig te ervaren. In heel Utrecht ligt dit aandeel met 91% duidelijk lager.  

 

 

 

Verkeer, beheer openbare ruimte en fietsen in top-3 buurtproblemen Noordoost 

De top-3 van buurtproblemen die opgelost moeten worden, wordt in heel Utrecht gevormd door 

verkeersproblematiek (genoemd door 40% van de Utrechters), vervuiling en beheer openbare ruimte 

(25%) en criminaliteit en drugsoverlast (17%).  

Verkeersproblematiek staat ook in Noordoost op nummer één van buurtproblemen die opgelost 

moeten worden. In Votulast (48%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47%) lijkt dit probleem zelfs 

nog iets urgenter dan gemiddeld in Utrecht (40%). Nummer twee op de lijst, vervuiling en beheer 

openbare ruimte, is met 19% in Tuindorp iets minder aan de orde dan gemiddeld in Utrecht (25%). 

Op nummer drie van belangrijkste buurtproblemen vinden we in Noordoost fietsen. Dit wordt vooral 

als een probleem gezien door de bewoners van Zeeheldenbuurt/Wittenvrouwen (20%) en (in iets 

mindere mate) Votulast (14%). In heel Utrecht wordt dit buurtprobleem door 8% van de bewoners 

genoemd.  

 

Bewoners Tuindorp/Voordorp en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen minder positief over 

toekomst 

Bewoners van Noordoost (32% positief) zien de toekomst van hun buurt wat minder rooskleurig in 

dan de gemiddelde Utrechter (39% positief). Dit minder positieve toekomstbeeld speelt alleen bij de 

bewoners van Tuindorp/Voordorp (29% denkt dat de buurt er op vooruit zal gaan) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (29%). Bewoners van Utrecht Noordoost (61%) denken relatief vaak 
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dat hun buurt er niet op voor-, maar ook niet op achteruit zal gaan (49% gemiddeld in Utrecht). De 

minder positieve houding van de bewoners van Noordoost wat betreft de toekomst van hun buurt, 

betekent daarom niet dat zij vaker denken dat de buurt in de toekomst slechter zal worden. Dit 

negatieve aandeel (7%) ligt juist lager dan gemiddeld in Utrecht (12%).  

 

 

Parkeerplaatsen op straat voor fietsen en auto’s relatief groot probleem in Noordoost 

De bewoners van Votulast (40% (zeer) ontevreden) zijn minder te spreken over de verkeersveiligheid 

in hun buurt dan gemiddeld in Utrecht (34% (zeer) ontevreden). Ook over de plek om de fiets neer 

te zetten (47% (zeer) ontevreden) zijn de bewoners van Votulast relatief slecht te spreken 

(gemiddeld in Utrecht 29% (zeer) ontevreden). Over de winkels in de buurt en cafés en restaurants 

zijn daarentegen relatief weinig bewoners van Votulast (zeer) ontevreden. 

De bewoners van Tuindorp/Voordorp (57% (zeer) ontevreden) zijn opvallend slecht te spreken over 

de cafés en restaurants in hun buurt (gemiddeld in Utrecht 26%). Ook over winkels in de buurt (26% 

(zeer) ontevreden) zijn de bewoners van Tuindorp/Voordorp relatief negatief (14% gemiddeld in 

Utrecht). Over bereikbaarheid van de buurt met de auto zijn daarentegen relatief weinig bewoners 

van Tuindorp/Voordorp (zeer) ontevreden. 

 

 

 

De bewoners van Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47% (zeer) ontevreden) zijn duidelijk minder goed 

te spreken over de parkeerplaatsen op straat voor auto’s in hun buurt dan gemiddeld in Utrecht 

(28%). Ook over de plek om de fiets neer te zetten (48% (zeer) ontevreden) zijn de bewoners van 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen relatief slecht te spreken (gemiddeld in Utrecht 29% (zeer) 

ontevreden). Voetpaden en stoepen in de buurt kunnen in Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen ook 

rekenen op wat meer ontevredenheid. Bewoners van Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen hebben 
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daarentegen relatief weinig te klagen over cafés en restaurants, het park en de verkeersveiligheid in 

de buurt. 

Bewoners Tuindorp/Voordorp minst positief over culturele voorzieningen en festivals  

De bewoners van Votulast zijn minder vaak ontevreden over culturele voorzieningen (15%) en kunst 

in de openbare ruimte (18%) in hun buurt dan gemiddeld in Utrecht (21% resp. 25%). 

De bewoners van Tuindorp/Voordorp zijn met 33% relatief vaak (zeer) ontevreden over de culturele 

voorzieningen in hun buurt (21% gemiddeld in Utrecht). Ook over festivals en culturele 

evenementen in de buurt zijn zij relatief vaak ontevreden. 

In de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen heerst relatief weinig ontevredenheid over culturele 

voorzieningen (9%) en festivals of culturele evenementen (9%) in de buurt (21% resp. 15% gemiddeld 

in Utrecht).  

 

 

Relatief weinig overlast in Noordoost 

Bewoners van Noordoost ervaren over het geheel genomen minder overlast in hun buurt dan 

gemiddeld in Utrecht. De bewoners van Votulast ervaren relatief weinig overlast van rommel en 

afval, hondenpoep en onveilig parkeren in hun buurt. Wel ervaren zij vaker dan gemiddeld overlast 

door mensen die uitgaan.  

Bewoners van Tuindorp/Voordorp ervaren relatief weinig overlast van jongeren, rommel en afval op 

straat, hondenpoep, vernielingen, onveilig parkeren, drugsgebruik of –handel en gevaarlijk verkeer. 

Geen enkele vorm van overlast komt in Tuindorp/Voordorp vaker dan gemiddeld voor. 

Bewoners van Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen ervaren op het overgrote deel van de gevraagde 

punten minder overlast dan gemiddeld in Utrecht. Alleen geparkeerde fietsen en mensen die 

uitgaan zorgen in Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen relatief vaak voor overlast.  
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Bewoners Noordoost positiever over toekomst Utrecht en eigen buurt 

11% van de bewoners van Noordoost vindt het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst van 

Utrecht. Hiermee zijn de bewoners van Noordoost positiever gestemd dan gemiddeld in Utrecht 

(18%). Ook over de toekomst van de eigen buurt maken de bewoners van Noordoost (10%) zich 

minder zorgen dan gemiddeld in Utrecht (19%). Votulast en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen scoren 

wat dit betreft iets beter dan Tuindorp/Voordorp. 
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2   Contacten en activiteiten in de 

buurt  

Bewoners Noordoost waarderen buurt en sociale contacten in de buurt 

De bewoners van Noordoost zijn positief over de sociale contacten in de buurt. Stellingen als ‘ik 

voel me prettig bij de mensen in deze buurt’, ‘de mensen in de buurt gaan op veel met elkaar om’ 

en ‘ik woon in een gezellige buurt’ zijn omgezet in een rapportcijfer, genaamd ‘perceptie sociale 

kwaliteit woonomgeving’. De subwijk Votulast scoort een 6,3, Tuindorp/Voordorp een 6,6 en 

Zeehelden/Wittevrouwen een 6,9. Hiermee waarderen zij hun sociale contacten in de buurt hoger 

dan het Utrechtse gemiddelde (rapportcijfer 5,8 tegenover een 6,6 in Noordoost). Dit geldt ook voor 

het rapportcijfer ‘perceptie algemene waardering buurt’, welke gebaseerd is op stellingen als ‘de 

mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’. 

Noordoost en haar subwijken schommelen rond een 8 of hoger, waar het Utrechtse gemiddelde 

blijft liggen op een 7,2.  

 

 

 

In Noordoost maken ze vaker dan gemiddeld in Utrecht een praatje met iemand uit de buurt. 42% 

van de bewoners geeft aan zelfs een aantal keer per week een praatje te maken, tegenover 36% in 

Utrecht. De subwijk Tuindorp/Voordorp valt hierbij op: bijna de helft (46%) van de mensen maakt 

een aantal keer per week een praatje. Hierdoor is het ook niet verrassend dat Tuindorp/Voordorp 

(6%) een lager aandeel heeft dan het Utrechts gemiddelde (12%) op de vraag wie minder dan een 

aantal keer per maand een praatje maakt in de buurt. Dit geldt ook voor de gehele wijk Noordoost, 

waar 8% aangeeft minder dan een aantal keer per maand een praatje te maken met iemand uit de 

buurt. 
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Initiatievenfonds is bekend onder een derde van de bewoners Noordoost 

Het initiatievenfonds is veelal bekend onder de bewoners van Tuindorp/Voordorp, 38% geeft aan er 

bekend mee te zijn. De gemiddelde bekendheid met het initiatievenfonds in Noordoost (32%) is 

hoger dan in heel Utrecht (26%).  

 

 

 

Bewoners Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen actief in onderhouden groen 

Op de vraag welke activiteit bewoners doen in de buurt, antwoordt 17% van de bewoners uit de 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen dat ze het groen onderhouden, waarbij gedacht kan worden aan 

taken als snoeien of schoffelen in perkjes of een park. Dit ligt hoger dan het stadsgemiddelde 

(10%). Dezelfde subwijk is echter minder actief in het organiseren van iets voor veiligheid (2% 

tegenover 10% in Utrecht). In Tuindorp/Voordorp geeft 17% van de bewoners aan een buurtfeest of 

activiteit waar buurtbewoners elkaar ontmoeten te organiseren, dit ligt ruim boven het Utrechts 

gemiddelde van 9%.  
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3   Wonen 

Bewoners van Noordoost wonen vaker dan gemiddeld in eensgezinswoning 

De meeste inwoners van Noordoost wonen in een eengezinswoning/tussenwoning/twee-onder-

een-kapwoning/vrijstaande woning (49%). Bewoners van Tuindorp/Voordorp (61%) wonen vaker in 

dit type woning dan gemiddeld in Utrecht (47%).  

Ruim een derde (34%) van de Utrechters woont in een flat of appartement. In Noordoost (25%) 

wonen minder mensen in dit type woning dan gemiddeld in de stad. Van de drie subwijken is alleen 

in Votulast (20%) het aandeel mensen dat in een flat of appartement woont lager dan in Utrecht.  

Bijna één op de vijf (17%) inwoners van Noordoost woont in een beneden-of bovenwoning. In 

Utrecht woont ruim één op de tien bewoners (11%) in dit type woning. In Votulast (27%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (23%) wonen meer mensen in een beneden-of bovenwoning dan 

gemiddeld in Utrecht.  

 

 

Relatief veel bewoners met koopwoning 

Bijna de helft (48%) van de Utrechters woont in een koopwoning. In Tuindorp/Voordorp (61%) 

hebben meer bewoners een eigen woning dan gemiddeld in Utrecht. Dit geldt ook voor de gehele 

wijk Noordoost (57%). 

In Noordoost huren minder mensen hun woning via een corporatie dan gemiddeld in Utrecht (28%). 

Ook Tuindorp/Voordorp (13%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (12%) hebben minder huurders via 

een corporatie dan het stedelijke gemiddelde. 

 

 

Bewoners van Noordoost tevreden over hun woning 

Bewoners van Noordoost geven hun woning gemiddeld het rapportcijfer 7,8. De tevredenheid in de 

wijk is hoger dan gemiddeld in Utrecht (7,6). Ook Tuindorp/Voordorp (8,0) en Zeeheldenbuurt/ 

Wittevrouwen (8,0) scoren boven het gemiddelde van de stad. 
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Een zeer grote meerderheid van de Utrechters is tevreden (87%) over de sfeer in hun woning. In 

Noordoost (92%) is deze tevredenheid groter dan in Utrecht. Specifieker gekeken, blijkt dat de 

tevredenheid in Tuindorp/Voordorp (93%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (95%) hoger is dan het 

stadsgemiddelde.  

Bewoners van Tuindorp/Voordorp (14%) zijn daarnaast minder vaak van mening dat hun woning te 

klein is dan gemiddeld in Utrecht (20%). Ook vinden bewoners hier minder vaak (14%) dan hun 

woning slecht onderhouden is.  

Een ander aspect over woningtevredenheid is de geschiktheid voor ouderen en/of mensen met een 

fysieke beperking. In Votulast (11%) denken bewoners minder vaak dat hun woning geschikt is voor 

deze doelgroep(en) dan in Utrecht (22%). Bewoners van Tuindorp/Voordorp (29%) zijn hier juist 

positiever over dan gemiddeld in Utrecht. 
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4   Openbare ruimte  

Inwoners Noordoost positiever over staat openbare ruimte dan gemiddelde Utrechter 

De score ‘staat openbare ruimte’ geeft een indicatie voor de schoonheid, netheid en verzorging van 

de openbare ruimte. Bewoners van Noordoost (6,9) beoordelen dit gemiddeld hoger dan gemiddeld 

in Utrecht (6,6). Ook in Tuindorp/Voordorp (7,0) is de gemiddelde beoordeling van de openbare 

ruimte hoger dan het gemiddelde van de stad. 

Een kwart (25%) van de Utrechters beoordeelt de staat van de openbare ruimte als onvoldoende. 

Inwoners van Noordoost (18%) en specifieker van Tuindorp/Voordorp (12%) beoordelen de staat van 

de openbare ruimte minder vaak als onvoldoende dan gemiddeld in Utrecht. 
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5   Duurzaamheidsinitiatieven 

Bewoners Noordoost vooruitstrevend met duurzaamheidsinitiatieven 

Wanneer het gaat om initiatieven om energie en het milieu te sparen, geeft het merendeel van de 

bewoners van Noordoost (83%) aan regelmatig lopend of fietsend op pad te gaan. Het aandeel 

mensen dat vaak te voet of fietsend op pad gaat ligt in Votulast (85%), in Tuindorp/Voordorp (80%) 

en in de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (84%) ruim boven het Utrechtse gemiddelde (73%).  

 

Bewoners van Noordoost scheiden vaker hun afval dan het Utrechtse gemiddelde, 70% geeft 

namelijk aan dit vaak te doen tegenover 64% van de Utrechters. Voornamelijk in de subwijk 

Tuindorp/Voordorp scheiden ze vaker hun afval (74% doet dit vaak). Bewoners van Noordoost eten 

vaker minder of geen vlees dan hun Utrechtse stadsgenoten (43% tegenover 35% geeft aan dit vaak 

te doen). Voornamelijk bewoners van Votulast (45%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (45%) eten 

vaker minder of geen vlees. In de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen kopen ze vaker (37%) fairtrade, 

biologische en/of streekproducten om het milieu te sparen dan de gemiddelde Utrechter (29%). 

Bewoners van Noordoost (7%), Votulast en Tuindorp/Voordorp (beide 6%) kopen echter minder vaak 

groente en fruit van stadslandbouw of verbouwen vaker in eigen (moes)tuin dan gemiddeld in 

Utrecht (10%). 

 

 

 

Subwijk Tuindorp/Voordorp valt op met energie en milieusparende voorzieningen  

Wanneer het gaat om isolatie hebben de bewoners van Noordoost (41%) en specifiek van Votulast 

(32%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (38%) duidelijk minder vaak muurisolatie dan het Utrechtse 

gemiddelde (47%). Vloerisolatie komt minder voor in de woningen in Votulast (29%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (30%), maar vaker in Tuindorp/Voordorp (45%) dan gemiddeld in de 

Utrechtse woningen (37%). Dakisolatie komt meer voor bij woningen in Tuindorp/Voordorp (53%) 

ten opzichte van Utrechtse woningen (43%). Ook dubbelglas komt in deze subwijk meer voor (91% 

tegenover 85% in Utrecht). Dubbelglas komt echter minder vaak voor in Votulast (79%). 

 

In Noordoost heeft 53% van de bewoners een hoogrendement verwarmingsketel (HR-ketel) ten 

behoeve van het milieu. Dit is een duidelijk verschil in vergelijking met het Utrechtse gemiddelde 

(42%). Voornamelijk in Votulast (50%) en Tuindorp/Voordorp bezit een groot aandeel bewoners een 

HR-ketel (62%). Ook de slimme meter is in Noordoost meer aanwezig in de huishoudens dan 
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gemiddeld in Utrecht (45% en 35%), en dan voornamelijk in huishoudens in Votulast (43%) en 

Tuindorp/Voordorp (54%). Subwijk Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (32%) valt op door minder 

energiezuinige apparatuur in de woningen dan gemiddeld in Utrecht (42%). 
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6   Veiligheid 

Minder gevoelens van onveiligheid in Noordoost in vergelijking met Utrecht 

Opvallend is dat bewoners van Noordoost zich veel minder vaak onveilig voelen in hun eigen buurt 

(21%) dan gemiddeld wordt aangegeven in Utrecht (30%).  

 

  

Bewoners Noordoost ervaren minder jongerenoverlast dan stadsgemiddelde 

Jongerenoverlast is in Utrecht een vrij groot probleem. Ruim een op de drie (36%) Utrechters geeft 

aan overlast te ervaren van jongeren in de vorm van intimiderend gedrag (bijvoorbeeld het 

uitschelden van buurtbewoners en voorbijgangers). In Noordoost wordt dit probleem minder sterk 

ervaren (18%). Ook andere vormen van jongerenoverlast ervaren de bewoners van Noordoost 

minder sterk dan in Utrecht. Jongerenoverlast in de vorm van criminaliteit (bijvoorbeeld geweld en 

autokraak) ligt in Noordoost op 17%, tegenover 29% in Utrecht. Ook overlast in de vorm van 

vervuiling (48% tegenover 57% in Utrecht), vernieling (24% tegenover 34% gemiddeld in de stad) en 

drugsgebruik of -handel (29% tegenover een stadsgemiddelde van 35%) wordt minder vaak als 

probleem ervaren.  

 

In hoeverre hebben mensen het idee dat er in de buurt voldoende door de gemeente wordt 

opgetreden tegen jongerenoverlast? Waar in Utrecht 32% aangeeft de inzet van de gemeente niet 

voldoende te vinden, ligt dat in Noordoost (24%) en in Votulast (26%) en Tuindorp/Voordorp (19%) 

lager.  
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Optreden gemeente om problemen tegen te gaan niet altijd voldoende, maar positiever 

dan gemiddeld in Utrecht 

De inzet van de gemeente om problemen in de buurt tegen te gaan is op meerdere punten 

bevraagd. Zo blijkt dat gemiddeld in Utrecht de ontevredenheid over het optreden van de gemeente 

tegen fout parkeren van auto’s (33%) hoger ligt dan in Noordoost. 22% van de bewoners van 

Noordoost ervaart het optreden van de gemeente tegen fout parkeren van auto’s als onvoldoende. 

Ook in de subwijken ligt dit aandeel lager: in Votulast ligt dit op 19%, in Tuindorp/Voordorp op 25% 

en in de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen op 23%. Het optreden van de gemeente tegen het fout 

parkeren van fietsen daarentegen wordt in de subwijk Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen vaker als 

onvoldoende beschouwd, namelijk door 42% van de bewoners tegenover 31% van de Utrechtse 

inwoners.  

 

De bewoners van Noordoost (23%) en specifiek van Votulast (19%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen 

(22%) hebben minder vaak het idee dat de gemeente onvoldoende optreedt tegen auto- en 

woninginbraken dan gemiddeld (29%). Daarnaast wordt het optreden tegen drugsoverlast in 

Noordoost (18%) en specifiek in Votulast (20%) en Tuindorp/Voordorp (13%) minder vaak als 

onvoldoende beschouwd dan gemiddeld in Utrecht (25%).  

 

Ook wanneer wordt gekeken naar stankoverlast, blijkt dat bewoners van Noordoost het optreden 

van de gemeente minder vaak als onvoldoende beschouwen (7% in Noordoost tegenover 15% in 

Utrecht). Dit geldt ook voor Votulast (7%), Tuindorp/Voordorp (6%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (9%). Over het optreden van de gemeente tegen vervuiling van de 

openbare ruimte zijn de inwoners van Noordoost (33%) en de bewoners van Votulast (32%) en 

Tuindorp/Voordorp (32%) minder vaak ontevreden dan het stadsgemiddelde (40%).  

 

Utrechters vinden de inzet van de gemeente tegen geluidsoverlast van bedrijven vaker onvoldoende 

dan bewoners van Noordoost (15% tegenover 9%). Dit geldt ook voor de drie subwijken: 8% van de 

bewoners van Votulast ervaart het optreden tegen geluidsoverlast van bedrijven als onvoldoende, 

9% van de bewoners van Tuindorp/Voordorp en 10% van de bewoners van 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen.  

 

Gemiddeld in Votulast wordt de gemeentelijke inzet tegen geluid en verkeersoverlast minder vaak 

als onvoldoende beschouwd dan gemiddeld in Utrecht (15% tegenover 22%). Utrechters geven vaker 

(10%) aan het optreden van de gemeente tegen illegale prostitutie als onvoldoende te beschouwen 

dan gemiddeld in Noordoost (4%), dit geldt ook voor de drie subwijken (5% in Votulast, 4% in 

Tuindorp/Voordorp en 4% in de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen). Hetzelfde patroon is zichtbaar 

wanneer er wordt gesproken over het optreden van de gemeente tegen illegale bouw of gebruik van 

gebouwen. 11% van de Utrechters vindt het optreden van de gemeente onvoldoende, tegenover 7% 

van Noordoost. Dit lage aandeel in Noordoost komt vooral door het oordeel van de bewoners van 

Votulast (6%) en Tuindorp/Voordorp (5%).  
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In Noordoost nemen minder mensen deel aan veiligheidsinitiatieven 

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan veiligheidsinitiatieven zoals Burgernet, Whatsapp 

buurtpreventie en Waaks! ligt in Noordoost hoger dan in heel Utrecht (78% tegenover 72%.) Hier 

bestaan echter wel verschillen tussen de subwijken. In Votulast (80%) en in de 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (87%) ligt het aandeel bewoners dat niet deelneemt aan 

veiligheidsinitatieven hoger dan in heel Utrecht (72%), terwijl het aandeel in Tuindorp/Voordorp 

(68%) lager ligt dan het stadsgemiddelde. Wanneer specifiek wordt gekeken naar de soorten 

veiligheidsinitiatieven, valt op dat Burgernet in Noordoost (12%) en dan vooral in Votulast (11%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (8%) minder populair is vergeleken met het stadsgemiddelde (17%). 

Ook Whatsapp buurtpreventie wordt in Votulast (3%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (2%) minder 

gebruikt dan in heel Utrecht (10%). Het omgekeerde geldt echter voor Tuindorp/Voordorp: daar 

geeft 19% aan Whatsapp buurtpreventie te gebruiken. 
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7   Verkeer en vervoer  

Autobezit Noordoost vergelijkbaar met Utrecht 

Ruim twee derde (69%) van de Utrechters beschikken over tenminste één personenauto in hun 

huishouden. In Tuindorp/Voordorp is dit aandeel hoger (77%) dan gemiddeld in Utrecht.  

 

  

Meer gebruik van deelauto’s in Noordoost 

Inwoners van Noordoost hebben meer gebruik gemaakt van een deelauto dan gemiddeld in Utrecht. 

Op de vraag of iemand in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een deelauto zegt 

82% in Noordoost nee tegenover 87% in Utrecht. In Votulast (79%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen 

(77%) is het gebruik van deelauto’s hoger. 

 

 

 

 

Van de Utrechtse bevolking gaat 72% meestal lopend of met de (brom)fiets naar de binnenstad. In 

Noordoost (90%) is het aandeel dat op deze manier naar de binnenstad gaat hoger dan het 

stadsgemiddelde. Dit geldt ook voor alle subwijken in Noordoost: Votulast (96%), Tuindorp/ 

Voordorp (82%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (92%). In Noordoost (9%) gebruikt men het 

openbaar vervoer juist minder hiervoor dan gemiddeld in de stad (24%). 
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8   Welzijn en zelfredzaamheid 

Rapportcijfer maatschappelijk welbevinden in Noordoost hoger dan in Utrecht 

Het rapportcijfer dat bewoners van Noordoost gemiddeld toeschrijven aan hun maatschappelijk 

welbevinden is een 8,3. Deze indicator is gebaseerd op stellingen als ‘mensen zoals ik hebben het 

slecht in Nederland’ en ‘in deze samenleving ben ik niet belangrijk’. Het rapportcijfer van 

Noordoost ligt hoger dan het Utrechts gemiddelde (7,8). Dit geldt ook voor de drie subwijken, waar 

de rapportcijfers toegekend aan het maatschappelijk welbevinden variëren van een 8,2 tot een 8,4.  

Minder mensen in sociaal isolement dan in Utrecht  

Het aandeel bewoners dat geen of weinig isolement ervaart ligt in Noordoost (96%) en in de drie 

subwijken gemiddeld hoger dan in Utrecht. In Votulast ervaart 96% geen sociaal isolement en in 

Tuindorp/Voordorp 95%. In de Zeeheldenbuurt, Wittevrouwen ligt dit zelfs op 98%. Sociaal 

isolement wordt gemeten aan de hand van stellingen als ‘er zijn mensen bij wie ik terecht kan’ en 

‘mijn sociale contacten zijn oppervlakkig’.  

 

 

 

Bewoners Noordoost kunnen op aantal vlakken vaker terecht voor hulp bij directe 

omgeving dan gemiddeld in Utrecht 

Ook is onderzocht bij wie mensen terecht kunnen voor verschillende vormen van hulp. In Noordoost 

(80%) en specifiek in de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (82%) geven meer mensen aan terecht te 

kunnen bij hun partner, gezin of familie als het gaat om klusjes in en om het huis dan gemiddeld in 

Utrecht (76%). Voor deze vorm van hulp kunnen bewoners van Noordoost (70%), en specifiek in 

Votulast (72%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (74%) vaker terecht bij vrienden of kennissen dan 

gemiddeld in Utrecht (63%). Bewoners van Noordoost kunnen vaker (46%) dan gemiddeld in Utrecht 

(36%) terecht bij buren of buurtbewoners voor hulp bij klusjes in en om het huis. Dit geldt ook voor 

de bewoners van de drie subwijken Votulast (45%), Tuindorp/Voordorp (48%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (46%).  
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In Noordoost geven bewoners van de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen vaker aan bij vrienden en 

kennissen terecht te kunnen (65%) voor hulp bij het passen op het huis, de planten water geven of 

huisdieren verzorgen tijdens vakanties dan gemiddeld in Utrecht (56%). In Noordoost (64%) en in de 

subwijken Votulast (61%), Tuindorp/Voordorp (65%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (66%) geven 

de bewoners vaker aan terecht te kunnen bij hun buren of buurtbewoners dan gemiddeld in Utrecht 

(49%) wanneer er op het huis gepast moet worden.  

 

 

 

 

Voor hulp in de huishouding kunnen bewoners van Noordoost (57%), en specifiek bewoners van 

Votulast (58%) en de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (64%) vaker terecht bij vrienden en kennissen 

dan de gemiddelde Utrechter (50%).  

 

 

 

De bewoners van Votulast geven vaker dan gemiddeld aan terecht te kunnen bij partner, gezin of 

familie (77% tegenover 70% in heel Utrecht), bij vrienden of kennissen (33% tegenover 24%) en bij 

iemand anders (16% tegenover 11%) wanneer het gaat om persoonlijke verzorging bij ziekte.  

 

 

 

 

Voor het lenen van geld voor noodzakelijke uitgaven geven in Votulast (33%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (35%) meer mensen aan terecht te kunnen bij vrienden of kennissen 

dan de gemiddelde Utrechter (27%). Dit geldt ook voor advies over geldzaken, daar geeft een 
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aandeel van 54% in Votulast en 54% in de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen aan terecht te kunnen bij 

vrienden of kennissen, tegenover 47% in heel Utrecht. De bewoners van Votulast (69%) kunnen voor 

advies over geldzaken ook vaker terecht bij hun partner, gezin of familie dan gemiddeld in Utrecht 

(63%). 

 

 

 

 

 

Minder vaak medische verzorging in Tuindorp vergeleken met stadsgemiddelde 

Ook is de vraag gesteld van wie bewoners van Utrecht op dit moment hulp ontvangen, 

gespecificeerd naar verschillende vormen van hulp. Hierbij viel op dat bewoners van 

Tuindorp/Voordorp minder vaak hulp bij medische verzorging ontvangen dan gemiddeld in Utrecht 

(98% geeft aan geen hulp bij medische verzorging te ontvangen, tegenover 95% in Utrecht).  

 

 

 

 

Ook gaven meer mensen in Noordoost aan geen hulp te ontvangen bij het klaarmaken van warme 

maaltijden (97% tegenover een stadsgemiddelde van 94%). Bewoners van Noordoost ontvangen 

minder vaak hulp van familie, vrienden of buren bij het verkrijgen van warme maaltijden (2% 

tegenover 6% in heel Utrecht). 
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Op de vraag of iemand (vrijwel) altijd doorgaat als het even tegen heeft gezeten geven de bewoners 

van Votulast relatief vaker aan dit te kunnen dan de gemiddelde Utrechter (65% tegenover 56%).  
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9   Cultuur  

Deelname aan sociale en culturele activiteiten in Noordoost relatief hoog 

Inwoners van Noordoost (36%) hebben de afgelopen 12 maanden vaker klassieke muziek bezocht 

dan gemiddeld in Utrecht (26%). Dit geldt voor alle subwijken in Noordoost: Votulast (35%), 

Tuindorp/Voordorp (35%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (37%). Daarnaast is bijna de helft (48%) 

van de Utrechters naar een popmuziek- of danceconcert geweest. Dit aandeel is in Noordoost (54%) 

hoger dan het stadsgemiddelde. Dit geldt specifiek voor Votulast (55%) en Zeeheldenbuurt/ 

Wittevrouwen (59%). Ruim vier op de tien (43%) inwoners van Noordoost hebben een muziektheater, 

musical of opera bezocht. Dit aandeel is hoger dan gemiddeld in Utrecht (35%). Ook in Votulast 

(46%) en Tuindorp/ Voordorp (42%) bezoeken bewoners deze activiteiten vaker dan gemiddeld in de 

stad. Het aandeel bewoners in Noordoost (47%) dat overige muziek heeft bezocht, is hoger dan in 

Utrecht. Dit is specifiek het geval in Votulast (52%). 

 

 

 

Op het gebied van toneel of dans is de deelname van bewoners uit Noordoost (40%) hoger dan in de 

stad (29%). Dit geldt voor alle subwijken: Votulast (37%), Tuindorp/Voordorp (36%) en 

Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47%). Ook cabaret of stand-up comedian wordt door bewoners van 

Noordoost (34%) vaker bezocht dan gemiddeld (27%). Dit is specifieker het geval in Votulast (36%) 

en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (36%). 

Verreweg de meeste Utrechters (75%) zijn het afgelopen jaar naar de film geweest. In Noordoost 

(81%), Tuindorp/Voordorp (82%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (81%) is een hoger percentage 

van de inwoners naar de film geweest dan gemiddeld in Utrecht. 

Het museumbezoek in Noordoost (77%) is hoger dan het stadsgemiddelde (65%). Dit geldt ook voor 

Tuindorp/Voordorp (82%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (80%). 

Ruim zeven op de tien inwoners (72%) van Noordoost hebben een festival of cultureel evenement 

bezocht. Ook in Votulast (75%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (78%) is de deelname aan 

dergelijke activiteiten relatief groot. In Utrecht is deze deelname gemiddeld lager (61%). 

In de gehele wijk Noordoost (97%) en in alle subwijken van Noordoost is het aandeel inwoners dat 

het afgelopen jaar een café of restaurant heeft bezocht hoger dan gemiddeld in Utrecht (91%).  
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10   Vrijwilligerswerk  

Relatief veel vrijwilligerswerk in Noordoost 

Bijna de helft (46%) van de inwoners van Noordoost doet vrijwilligerswerk. Dit is een groter aandeel 

van de bevolking dan gemiddeld in Utrecht (40%). Dit geldt ook voor Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen 

(51%). 
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11   Achtergrondvragen 

Relatief veel paren zonder kinderen in Votulast en mét kinderen in Tuindorp/Voordorp 

In Votulast (40%) wonen, in vergelijking met heel Utrecht (33%), relatief veel paren zonder kinderen. 

In Tuindorp/Voordorp (41%) wonen juist relatief veel paren mét kinderen (34% in heel Utrecht). 

Tuindorp/Voordorp kent met 24% relatief weinig alleenstaanden (30% in heel Utrecht). 

 

 

Bewoners Noordoost zijn relatief hoog opgeleid 

De bewoners van Noordoost zijn relatief hoog opgeleid. Dat geldt voor alle subwijken. 79% van de 

bewoners van Noordoost heeft een diploma van een opleiding in het hoger beroeps- of 

wetenschappelijk onderwijs. Gemiddeld in Utrecht ligt dit aandeel 62% duidelijk lager. De bewoners 

van de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen zijn gemiddeld genomen het hoogst opgeleid van alle 

bewoners van Noordoost; 85% van de bewoners van de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen heeft een 

hogere opleiding.  

 

 

Inkomen bewoners Noordoost is relatief hoog 

De bewoners van Noordoost hebben een relatief hoog huishoudensinkomen. 44% heeft een 

maandelijks netto inkomen van meer dan € 3.500,-. In heel Utrecht bedraagt dit aandeel 34%. 

Vooral Tuindorp/Voordorp (46%) en Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen (47%) komen relatief vaak voor 

in de hoogste inkomenscategorie.  
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Bewoners Noordoost kunnen relatief goed rondkomen 

Gezien het relatief hoge inkomen van de bewoners van Noordoost, is het niet verrassend dat de 

bewoners van Noordoost ook relatief goed rond kunnen komen. Acht van de tien bewoners van 

Noordoost (82%) geven aan (zeer) goed uit te komen met het inkomen van hun huishouden. In heel 

Utrecht geldt dit voor zeven van de tien inwoners (71%). 

 

 

Bewoners Votulast hebben relatief vaak een studieschuld, bewoners Tuindorp/Voordorp 

relatief weinig 

Bewoners van Votulast (28%) hebben relatief vaak een studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs 

(22% gemiddeld in Utrecht). Onder bewoners van Tuindorp/Voordorp komt een studieschuld met 

17% juist relatief weinig voor. In Tuindorp/Voordorp komen betalingsachterstanden woonlasten (0%) 

hoegenaamd niet voor.  

 

 

Bewoners Tuindorp/Voordorp houden relatief vaak veel geld over 

De bewoners van Tuindorp/Voordorp hebben naar eigen zeggen de meest gunstige financiële 

situatie. Een kwart van de bewoners van Tuindorp/Voordorp (25%) geeft aan veel geld over te 

houden na alle vaste uitgaven. Gemiddeld geldt dat in Utrecht voor 19% van de inwoners.  
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Studenten in Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen, ZZP’ers in Votulast 

In de Zeeheldenbuurt/Wittevrouwen wonen met 19% relatief veel studenten (14% gemiddeld in 

Utrecht). In Votulast zien we met 15% relatief veel ZZP’ers (eigen bedrijf zonder personeel; 15%). 

Gemiddeld in Utrecht bedraagt dit aandeel 9%. In Tuindorp/Voordorp tot slot zijn met 17% iets meer 

bewoners met (vervroegd) pensioen dan gemiddeld in Utrecht (12%).  

 

 


