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Bewonerspanel Koningsdag 

Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht 

Ruim een derde (38%) van de panelleden vierde Koningsdag in 2015 niet. Van de panelleden die 

Koningsdag wel vierden, deed negen op de tien (91%) dit in Utrecht. Hiervan bracht twee derde 

(65%) een bezoek aan de vrijmarkt in de binnenstad. De favoriete tijd voor een bezoek aan deze 

vrijmarkt is de avond voorafgaand aan Koningsdag. Een derde van de panelleden bezocht 

festiviteiten in de eigen wijk. Alle activiteiten worden goed gewaardeerd met minimaal een ruim 

voldoende. 

 

De vrijmarkt is voor veel panelleden een mooie traditie die moet blijven. Er is geen behoefte om de 

tijden van de vrijmarkt aan te passen of om deze op een andere locatie te houden. Wel wordt er 

aandacht gevraagd voor het aantal toiletten en afvalbakken. 

 

De meeste bewoners die overlast ervaren wonen in het vrijmarktgebied. Hier ervaart ruim een derde 

(36%) van de respondenten overlast tijdens Koningsdag. Daarnaast ervaart een kwart van de 

bewoners uit de binnenstad (23%) ook overlast tijdens Koningsdag. Van alle respondenten ervaart 

8% overlast. De meeste overlast is van afval en rommel op straat (63%). Daarnaast worden 

geluidsoverlast van muziek (47%) en rumoer van feestvierders (47%) vaak genoemd.  

 

 

  

Aprilpeiling 2016: Koningsdag 

In Utrecht tijdens Koningsdag zijn er naast de vrijmarkt op diverse pleinen in de binnenstad 

verschillende evenementen met muziek. De gemeente is benieuwd hoe de vrijmarkt 

(kleedjesmarkt), de evenementen en de (wijk)activiteiten gewaardeerd worden door bewoners. In 

de binnenstad beginnen de vrijmarkt en de evenementen de vooravond aan Koningsdag om 

18.00 uur en eindigen 24 uur later. Op de vrijmarkt is er een stille nacht van 01.00 uur tot 11.00 

uur ’s ochtends. Er mag dan geen herrie worden gemaakt of versterkte muziek worden 

gespeeld. De resultaten kunnen niet gebruikt worden voor Koningsdag 2016, maar worden wel 

meegenomen in de voorbereidingen voor Koningsdag 2017.   

 

Van 4 tot 18 april heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder de leden van het 

Bewonerspanel Utrecht over Koningsdag en Begraafplaatsen. Het Bewonerspanel telt 5.593 

leden. Daarvan hebben er 3.148 leden de vragenlijst volledig ingevuld, wat neerkomt op een 

respons van 56%.  

 

Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden en 

autochtonen oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn 

daardoor niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar 

geven wel een goede indicatie.  

 

Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 

mailto:onderzoek@utrecht.nl
http://www.utrecht.nl/bewonerspanel


Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht 

onderzoek@utrecht.nl / 030 – 286 1350 

www.utrecht.nl/onderzoek 

Resultaten 

Herkomst panelleden 

Het merendeel van de respondenten van het Bewonerspanel komt uit de wijken West, Noordwest, 

Overvecht, Noordoost, Oost, Zuid en Zuidwest (69%) (zie figuur 1). Daarnaast komt 9% uit wijk 

Binnenstad en 18% uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Het vrijmarktgebied wordt door 3% van 

de panelleden vertegenwoordigd.  

Figuur 1: Kunt u aangeven op basis van de kaart in welk gebied u woont? 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 

Bezoek Koningsdag 

 Van alle respondenten heeft 62% evenementen of activiteiten bezocht tijdens koningsdag 

2015 (zie figuur 2). Van deze groep heeft 91% evenementen of activiteiten in Utrecht 

bezocht (zie figuur 3). 

 Een kleine groep respondenten (14%) van de respondenten die ook daadwerkelijk een 

evenement of activiteit hebben bezocht heeft dit buiten Utrecht gedaan. Een groep van 5% 

heeft zowel in Utrecht als buiten Utrecht activiteiten bezocht.  
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Figuur 2: Heeft u evenementen of activiteiten    Figuur 3:  Waar heeft u evenementen of activiteiten  

bezocht tijdens Koningsdag 2015? (n=3.262)   bezocht  tijdens Koningsdag 2015? (n=2.026) 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 

Bezoek Koningsdag 

 De groep respondenten die evenementen buiten Utrecht bezocht, deed die voornamelijk 

vanwege familie/vrienden (54%) of omdat ze Utrecht te druk of onrustig vinden (zie figuur 

4).   

Figuur 4: Waarom vierde u Koningsdag buiten Utrecht? (n=287) 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 
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Bezoek Koningsdag in Utrecht 

 Respondenten die Koningsdag in Utrecht vierden brachten in de meeste gevallen (48%) een 

bezoek aan de vrijmarkt in de avond voorafgaand aan Koningsdag (zie figuur 5). De 

vrijmarkt op Koningsdag zelf was iets minder bezocht (44%) en de ‘stille nacht’ werd slechts 

door 15% van de respondenten bezocht. In totaal heeft 65% van de panelleden een bezoek 

gebracht aan de vrijmarkt in de binnenstad. 

 Vooral vrijmarkten en activiteiten in de eigen wijk zijn populair. Een derde (32%) van de 

respondenten geeft aan hier een bezoek aan te brengen. Ook de pleinfeesten in de 

binnenstad zijn vaak bezocht (28%). De aubade voor het stadhuis is slechts door 26 leden 

(1%) van het Bewonerspanel bezocht.  

 Andere genoemde activiteiten die bezocht zijn waren onder andere vrijmarkten in een 

andere wijk, de vrijmarkten in Oog in Al en Tuindorp en het Julianapark. 

Waardering evenementen 

 De respondenten gaven de door hun bezochte evenementen gemiddeld allemaal een ruim 

voldoende (zie figuur 5). De gemiddelde scores liggen dicht bij elkaar. Het hoogste scoorde 

evenementen in de Jaarbeurs/TivoliVredenburg (7,9), hoewel hier maar weinig 

respondenten een bezoek aan brachten. Daarnaast scoren de kindervrijmarkt (7,8) en 

optredens in café of kroeg (7,7) goed. 

 De minder goed gewaardeerde evenementen zijn de aubade voor het stadhuis (7,1) en de 

vrijmarkt tijdens de ‘stille nacht’ (7,3%).   

Figuur 5: Welke evenementen of activiteiten bezocht u en welk rapportcijfer geeft u deze?  

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 
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Reisgedrag 

 De meeste bezoekers reisden per fiets (56%) of te voet (52%) naar de evenementen in de 

binnenstad (zie figuur 6). Sommige bezoekers gebruikten meer dan één vervoersmiddel.  

Figuur 6: Hoe reisde u naar de evenementen in de binnenstad? (n=1.516)  

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 

Figuur 7a: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 
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Voorzieningen 

 De mening van respondenten van het Bewonerspanel zijn verdeeld als het gaat over het 

aantal afvalbakken (zie figuur 7a). Een groep van 43% vindt dat er voldoende afvalbakken 

waren, terwijl 34% juist vindt dat er te weinig afvalbakken waren. 

 Een kwart van de respondenten (24%) vindt dat er voldoende toiletten waren, maar bijna de 

helft (47%) is het er (zeer) mee oneens dat er voldoende toiletten waren. 

Bereikbaarheid 

 De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de activiteiten en evenementen vindt twee derde 

van de respondenten goed en is het (zeer) mee eens met de stelling (zie figuur 7a). Slechts 

13% van de respondenten vindt de bereikbaarheid niet goed, en 14% vindt de 

toegankelijkheid onvoldoende. 

Vrijmarkt 

 Zeven op de tien (69%) respondenten vindt dat de vrijmarkt niet alleen op Koningsdag 

gehouden moet worden en dat de vrijmarkt op de avond voorafgaand aan koningsdag 

behouden moet blijven (zie figuur 7a).  

 Naast dat de tijden van de vrijmarkt behouden moeten blijven, vindt acht op de tien (80%) 

respondenten ook dat de locatie behouden moet blijven zoals die nu is. Slechts 3% van de 

respondenten ziet hier mogelijkheden voor verandering. 

Tijden vrijmarkt en feesten 

 De meerderheid van de respondenten is het niet eens met de stellingen om de vrijmarkt en 

feesten later te starten of eerder te stoppen (zie figuur 7b). Zeven op de tien respondenten 

(69%) is het oneens met de stelling om later te starten. 68% van de respondenten is het 

oneens om eerder te stoppen met de vrijmarkt of de feesten. 

Informatie 

 Ruim de helft (54%) van de respondenten geeft aan goed geïnformeerd te zijn over het 

programma met activiteiten en evenementen (zie figuur 7b). Bijna één op de vijf (18%) geeft 

aan niet voldoende geïnformeerd te zijn geweest. 

 Rum de helft (54%) van de respondenten geeft aan goed geïnformeerd te zijn over 

afsluitingen en maatregelen in de stad. 

Programma 

 Respondenten van het Bewonerspanel vinden dat er een goede diversiteit is in het aanbod 

(68%) en ook dat er genoeg voor kinderen te doen is (73%) (zie figuur 7b). 
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Figuur 7b: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 

Overlast 

 De meeste bewoners die overlast ervaren wonen in het vrijmarktgebied (zie figuur 8). Ruim 

een derde (36%) van de respondenten in het vrijmarktgebied ervaart overlast tijdens 

Koningsdag. Daarnaast ervaart een kwart van de bewoners uit de binnenstad (23%) ook 

overlast tijdens Koningsdag.  

Figuur 8: Heeft u overlast ervaren tijdens Koningsdag in Utrecht? 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 
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Type overlast 

 Respondenten ervaren de meeste overlast van afval en rommel op straat (63%)(zie figuur 9). 

Daarnaast worden geluidsoverlast van muziek (47%) en rumoer van feestvierders (47%) vaak 

genoemd.  

Figuur 9: Welke soort overlast heeft u ervaren? 

 
Bron: Aprilpeiling Bewonerspanel 2016 

 

 


