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Bewonerspanel Millennium Gemeente 

Septemberpeiling 2014: Millennium Gemeente  

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt over o.a. 

armoede, ziekte en honger. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de Millenniumdoelen. Utrecht is 

Millennium Gemeente en ondersteunt diverse particuliere initiatieven die werken aan de realisering 

van de acht Millenniumdoelen. De gemeente is benieuwd in hoeverre de Millenniumdoelen bekend 

zijn en hoe hierover het beste gecommuniceerd kan worden richting bewoners. 

 

Van 1 tot 15 september heeft Onderzoek Utrecht een peiling gehouden onder de leden van het 

Bewonerspanel Utrecht over onder andere de Millennium Gemeente. Het Bewonerspanel telt 5.517 

leden. Daarvan hebben er 2.523 meegedaan, wat neerkomt op een respons van 46%.  

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.  

 

Voor het invullen van de vragenlijst hebben de leden een uitnodigingsmail gekregen en een week 

later een herinneringsmail. Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 

Belangrijkste resultaten 

Bekendheid en steun 

• De Millenniumdoelen zijn bekend bij 29% van de respondenten. In juni 2011 is al eerder deze 

vraag gesteld naar de bekendheid. Toen was de bekendheid 23%. 

• Het feit dat de gemeente Utrecht de Millenniumdoelen ondersteund is slechts bekend bij 13% 

van het Bewonerspanel. De bekendheid is iets groter bij de groep ouder dan 65 jaar. Hiervan 

is 20% op de hoogte dat de gemeente deze doelen steunt. 

• Hoewel de bekendheid van de Millenniumdoelen en de rol van gemeente Utrecht hierbij niet 

groot is, vindt een meerderheid van de respondenten (62%) het belangrijk of heel belangrijk 

dat de gemeente de Millenniumdoelen financieel ondersteunt.  
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Belang van steun gemeente Utrecht aan behalen Millenniumdoelen 

 % 

heel belangrijk 14% 

belangrijk 48% 

niet belangrijk, niet onbelangrijk 21% 

niet belangrijk 6% 

helemaal niet belangrijk 5% 

weet ik niet 6% 

Bron: Bewonerspanel septemberpeiling 2014 

Ontvangen informatie 

• Van de respondenten wil 86% graag informatie ontvangen over activiteiten in Utrecht die de 

Millenniumdoelen ondersteunen.  

• Digitale nieuwsbrief en informatie op de gemeentewebsite zijn de communicatiekanalen waar 

de voorkeur aan gegeven wordt bij het ontvangen van informatie. 

Figuur 1 – Voorkeur communicatiemiddel 
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Bron: Bewonerspanel septemberpeiling 2014 

Stedenband Léon 

• 36% van het Bewonerspanel weet dat gemeente Utrecht een stedenband heeft met de stad 

León in Nicaragua. In mei 2011 was dit bekend bij 34% van het Bewonerspanel en in 2008 

26%.  

 

 

 

 


