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Inleiding 

Sportevenementen 
Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale 
sportevenementen verwelkomd. In de zomer van 2015 vond de start 
van de Tour de France plaats in de stad. Afgelopen juli was Utrecht 
gaststad van het Europees kampioenschap (EK) vrouwenvoetbal en het 
Nederlands Kampioenschap Atletiek. Momenteel is de gemeente met 
partners in de stad plannen voor de komende jaren aan het uitwerken. 
Eén van de ambities is om de start van de wielerwedstrijd Ronde van 
Spanje (Vuelta) te organiseren. We hebben het panel een aantal vragen 
over het organiseren van grote eenmalige sportevenementen en 
specifiek de Vuelta voorgelegd. 
 
Peiling 
Van 4 t/m 17 september heeft IB Onderzoek een peiling gehouden 
onder de leden van het Bewonerspanel. De peiling bestond uit twee 
onderwerpen. Naast vragen over Sportevenementen zijn er ook vragen 
gesteld over het Bewonerspanel zelf. Deze rapportage beschrijft alleen 
de uitkomsten van het onderwerp Sportevenementen. 
 
Het Bewonerspanel telt 4.897 leden. Daarvan hebben 2.657 leden de 
vragenlijst volledig ingevuld, wat neerkomt op een respons van 54%. 
Daarnaast hebben 27 respondenten de vragenlijst gedeeltelijk 
ingevuld.  
 
Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel een 
oververtegenwoordiging aan hoog opgeleiden en Utrechters zonder 
migratieachtergrond. Jongeren zijn juist 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. 
 

Samenvatting 

Draagvlak voor regelmatig groot sportevenement 
Een meerderheid van de leden van het Bewonerspanel staat achter het beleid 
van de gemeente om regelmatig een groot sportevenement naar de stad te 
halen. Bijna een kwart (24%) van de leden is het zeer eens met dit beleid, en 
twee op de vijf (39%) is het hiermee eens. In totaal een steun van 63%. 
Daartegenover staat 13% van de leden die het niet eens is met dit beleid. Een 
kwart van de leden (25%) neemt een neutrale stellingname in.  
 
Sportevenementen dragen bij aan promotie van Utrecht 
Zo’n 83% van de panelleden is het eens met de stelling dat evenementen zoals 
de start van de Tour de France en het EK vrouwenvoetbal bijdragen aan de 
promotie van Utrecht. Ruim een derde van de panelleden is het zeer eens met 
deze stelling. Zo’n 6% van de panelleden is er niet van overtuigd dat deze 
evenementen bijdragen aan de promotie van Utrecht.  
 
Panelleden zijn trots op organisatie sportevenementen 
Bijna driekwart (73%) van de panelleden is er trots op dat grote 
sportevenementen in Utrecht worden georganiseerd. Bijna een derde (30%) van 
de panelleden is erg trots en ruim twee op de vijf (43%) van de panelleden is 
een beetje trots. 
 
Ruime steun voor start Vuelta 
Een meerderheid van de panelleden (55%) ondersteunt het plan om de start van 
de wielerwedstrijd Ronde van Spanje (Vuelta) naar Utrecht te halen. Zo’n 19% 
van de panelleden geeft geen steun voor dit sportevenement en ruim een kwart 
(27%) van de panelleden heeft hierover een neutrale stellingname of weet het 
niet.  
 
Bereikbaarheid stad belangrijk bij start Vuelta 
Voor drie op de vijf panelleden (61%) is een toegankelijk en bereikbaar 
evenement belangrijk bij de start van de Vuelta. Daarnaast wordt aangegeven 
dat er voornamelijk aandacht zou moeten zijn voor Utrecht fietsstad (46%) en 
duurzaamheid (39%). Voor de geschiedenis tussen Nederland en Spanje is 
weinig animo (14%). Aanvullend gaven panelleden nog mee dat het belangrijk is 
dat er zo min mogelijk overlast is voor bewoners, dat de eigen woning goed 
bereikbaar blijft, dat het evenement kostenneutraal georganiseerd wordt en dat 
er aandacht is voor veiligheid. 
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Sportevenementen naar de stad 
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Bijdrage aan promotie van Utrecht 

1. In hoeverre staat u achter het beleid van de gemeente om  
regelmatig een groot sportevenement naar de stad te halen? 

2. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling:  
Evenementen als de start van de Tour de France en het  
Europees Kampioenschap voetbal vrouwen  
dragen bij aan de promotie van Utrecht? 



Steun voor start Vuelta 
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4. In hoeverre ondersteunt u het plan om de start van de  
wielerwedstrijd Ronde van Spanje (Vuelta) naar Utrecht te  
halen in 2020? 
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3. In welke mate bent u er trots op dat Utrecht grote 
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Belangrijke onderwerpen/activiteiten bij start Vuelta 
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5. Welke onderwerpen/activiteiten zijn wat u betreft belangrijk mocht 
de Vuelta in Utrecht starten in 2020? (maximaal drie antwoorden 
mogelijk) 
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anders, namelijk: 
 
Veel reacties over andere belangrijke onderwerpen. De meeste in te 
delen in vier thema’s: 
 
• Aandacht voor (overlast voor) bewoners, zo min mogelijk overlast 
• Bereikbaarheid eigen woning en rest van de stad 
• De kosten (voor de gemeente), kostenneutraal 
• Veiligheid 
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