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Dit is editie 2016 van De WijkWijzer. Dit is een 

jaarlijkse bron van informatie over de tien Utrechtse 

wijken. Dit jaar voor het eerst ook inclusief cijfers  

over de krachtwijken. De volgende thema’s komen  

aan bod: bevolking & wonen, sociaal-economisch, 

veiligheid, sociale infrastructuur & participatie en 

openbare ruimte & verkeer. In de WijkWijzer verge-

lijken we de wijken onderling en met het stadsgemid-

delde. Ook de ontwikkeling van de wijken in de 

afgelopen vier jaar wordt behandeld, in vergelijking 

met elkaar en met de stedelijke ontwikkeling. 

De Utrechtse Inwonersenquête 2015 is een belangrijke 

informatiebron voor de WijkWijzer. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van registraties van de gemeente  

en derden. Alle gegevens (én meer) over Utrecht en  

de tien wijken zijn terug te vinden in de Utrechtse 

digitale databank WistUdata. 

Deze Wijkwijzer bestaat uit drie delen. De eerste twee 

delen komen overeen met voorgaande edities van de 

WijkWijzer en bevatten een beschrijving van de stand 

van zaken op zes belangrijke thema's in de tien 

Utrechtse wijken. Vervolgens worden de afzonderlijke 

wijken op deze zes thema’s met vier jaar geleden en 

met het gemiddelde voor Utrecht stad vergeleken.  

In de beschrijving worden alleen de indicatoren 

verwoord die significant afwijken van het stadsgemid-

delde en/of de situatie in 2011. Deze verschillen zijn 

statistisch getoetst en berusten dus niet op toeval.  

In het derde deel komen de kracht wijken aan bod.  

Het schetst een beeld van de vijf krachtwijken en 

geeft de ontwikkeling op verschillende indicatoren 

weer, zoals onder meer sociale infrastructuur, gezond-

heid en inkomen. De af bakening van de krachtwijken 

is in 2008 door de Rijksoverheid bepaald op basis  

van postcodegebieden.  

Inleiding 

De Wijkwijzer bevat 2 overzichtstabellen met alle 

indicatoren voor alle wijken en krachtwijken.  

In de bijlage vindt u ook de definities van gebruikte 

indicatoren en een bronnenlijst. 

https://utrecht.buurtmonitor.nl/jive
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Utrechtse wijken vergeleken 

Bevolking & Wonen
De gemeente Utrecht telt 338.986 inwoners op 1 

januari 2016. Vleuten-De Meern is de grootste wijk 

van Utrecht, gevolgd door Noordwest. De Binnenstad 

is veruit het kleinst. In vier jaar tijd is de Utrechtse 

bevolking gegroeid met bijna 23.000 personen (7%). 

Naar verwachting zal het aantal Utrechters toenemen 

tot 380.000 in 2025 (13%). De groei zal tot 2025 het 

sterkst worden in Leidsche Rijn (+40%).

In Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern wonen op-

vallend veel kinderen en tieners, ongeveer één op de 

vijf bewoners is daar jonger dan 12 jaar. Het aandeel 

55-plussers varieert van 12% in Leidsche Rijn tot 

aanzienlijk meer in Noordoost (21%) en Overvecht 

(23%). In Overvecht (47%) en Zuidwest (39%) wonen 

relatief veel Utrechters met een niet-westerse her - 

komst. In Oost en Noordoost heeft minder dan 10% 

een dergelijke afkomst. Met bijna 20.000 woningen 

op 1 januari 2016 heeft Noordwest de grootste 

woningvoorraad, gevolgd door Noordoost,  

Vleuten-de Meern en Zuidwest. 

Sociaal-economisch
In de Binnenstad, Oost, Leidsche Rijn en West is de 

werkgelegenheid het grootst. De Binnenstad heeft 

veruit de meeste banen per 100 inwoners (313). Qua 

werkgelegenheid scoren Noordwest, Noordoost en 

Zuid het laagst met circa 25 banen per 100 inwoners.

Overvecht telt naar verhouding de meeste huishou-

dens met een bijstandsuitkering (18,1%), gevolgd 

door Zuidwest (11,7%). In Oost, Vleuten-De Meern, 

Noordoost en de Binnenstad ontvangen relatief 

weinig huishoudens bijstand.

Figuur 2 – Aantal banen per 100 inwoners
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Utrechtse wijken vergeleken 

Veiligheid
Overvecht, Noordwest en Zuidwest scoren op 

veiligheidsgebied het meest ongunstig. Er zijn  

relatief veel woninginbraken en geweldsincidenten, 

veel bewoners die zich wel eens onveilig voelen in 

hun buurt en veel bewoners die vaak jongeren-

overlast ervaren. De Binnenstad heeft het meeste te 

maken met geweldsincidenten (8‰). Sinds 2011 is  

het aantal woninginbraken sterk verminderd in de 

wijken waar dit veel voorkwam; gemeente breed is 

het aandeel zelfs gehalveerd. Daarentegen is het 

gevoel van onveiligheid in de buurt in de meeste 

Utrechtse wijken toegenomen. Jongerenoverlast is 

over het algemeen stabiel gebleven, met uitzondering 

van Overvecht, daar is het toegenomen.

Sociale infrastructuur & participatie
Utrechters geven hun buurt gemiddeld het rapport-

cijfer 7,1 en alle wijken, behalve Overvecht, krijgen 

een voldoende. Noordoost, Oost, Binnenstad en 

Vleuten-De Meern hebben het hoogste buurtoordeel. 

Het aandeel mensen dat zich actief inzet in de buurt 

is toegenomen sinds 2011 (van 33% tot 36%). Deze 

toename zien we op wijkniveau het sterkst in 

Noordoost, Zuid en Vleuten-De Meern. In West, 

Noordoost, en Vleuten- De Meern zijn ook veel 

inwoners actief in de buurt en is de sociale samen-

hang bovendien sterk. In Overvecht is de sociale 

samenhang het laagst van Utrecht en het aandeel 

mensen met een negatieve toekomstverwachting is  

er het hoogst (28%).
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Utrechtse wijken vergeleken 

Openbare ruimte & verkeer
De staat van de openbare ruimte wordt relatief 

positief beoordeeld in Noordoost, Oost, Binnenstad, 

Zuid, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De tevreden-

heid over de parkeergelegenheid voor fietsen en 

auto’s is afgenomen in Noordoost, de Binnenstad en 

Zuid, terwijl in Leidsche Rijn de tevredenheid over het 

parkeren van de auto is toegenomen. De tevredenheid 

over de verkeersveiligheid in Utrecht is afgenomen 

sinds 2011. In de wijk West is de tevredenheid over 

verkeersveiligheid afgenomen en is het nu het laagst 

van alle wijken. In Noordoost, Oost en Zuid is meer 

dan de helft van de bewoners er wel tevreden over. 

Ontwikkelingen vergeleken
• De wijken Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en 

Vleuten- De Meern scoren op meerdere thema’s 

positief en worden ook bovengemiddeld beoor-

deeld door de inwoners. 

• In Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern is de 

toekomstverwachting over de buurt vooruit-

gegaan. 

• De wijken West, Binnenstad en Zuid vormen een 

middengroep met een gunstig wijkprofiel rond 

het gemiddelde in Utrecht. 

• Noordwest, Overvecht en Zuidwest hebben de 

minst gunstige kenmerken en inwoners oordelen 

er minder positief over hun wijk dan gemiddeld in 

Utrecht. Met name op het gebied van veiligheid en 

sociale infrastructuur en participatie hebben deze 

wijken een achterstand ten opzichte van de rest 

van de stad. 

• Overvecht en Zuidwest worden daarnaast 

gekenmerkt door een groot aandeel niet-Westerse 

allochtonen en huishoudens met een bijstands-

uitkering.
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Wijkbeschrijving 
West West Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 27.259 29.052 311.405 338.986

aantal woningen¹ 11.664 12.475 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 3,5 5,2 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 104,3 95,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 31 40 26 32

% overlast van jongeren 19 21 19 20

woninginbraak (‰)2 33,4 13,1 20,2 11,2

geweld (‰)2 2,4 4,0 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 7,4 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,1 5,8 5,8

% actief in de buurt 36 39 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 13 11 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,3 6,4 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 45 43 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 51 48 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 37 29 47 44

West is qua bevolkingsaantal één van de kleinste wijken van Utrecht. 

De wijk telt 29.052 inwoners per 1 januari 2016. 

Vergeleken met 2011 ontvangen meer huishoudens in West bijstand 

(5,2% tegen 3,5% in 2011), maar het aandeel bijstandshuishoudens 

blijft lager dan op stedelijk niveau (6,5%). De werkgelegenheid in 

West is afgenomen, maar blijft met 95 banen per 100 inwoners 

groter dan het Utrechtse gemiddelde (71).

 

Onveiligheidsgevoelens in de buurt zijn toegenomen vergeleken met 

2011 (40% tegenover 31%). Jongerenoverlast komt in West in dezelfde 

mate voor als op stedelijk niveau en als in 2011. Woninginbraak is 

flink afgenomen: per 1.000 woningen van 33 inbraken in 2011 naar 

13 in 2015, net iets boven het stadsgemiddelde in 2015. Gewelds-

incidenten zijn in West juist toegenomen. 

Bewoners van West zijn net als in 2011 positiever over hun buurt en 

de sociale cohesie dan de gemiddelde Utrechter. Ze waarderen hun 

buurt met een rapportcijfer 7,4 en de sociale cohesie met een 6,1. 

Het percentage actieve buurtbewoners is het hoogst van alle wijken 

en is stabiel gebleven sinds 2011 (39%).

De staat van de openbare ruimte in West wordt gelijk beoordeeld als 

in 2011, met gemiddeld een 6,4. De verkeersveiligheid in West krijgt 

de laagste waardering van de stad: slechts 29% van de bewoners  

is hierover tevreden in 2015. De tevredenheid over fiets- en  

autoparkeergelegenheid is gelijk gebleven

Wijk West

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Noordwest Noordwest Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 40.862 43.340 311.405 338.986

aantal woningen¹ 18.613 19.959 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 5,7 7,5 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 27,6 22,0 73,3 71.0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 32 39 26 32

% overlast van jongeren 20 24 19 20

woninginbraak (‰)2 26,0 17,8 20,2 11,2

geweld (‰)2 5,0 5,3 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,4 6,5 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,5 5,8 5,8

% actief in de buurt 29 33 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 10 10 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,1 6,2 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 48 45 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 53 57 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 42 41 47 44

Noordwest is met 43.340 inwoners op 1 januari 2016 de op één na 

grootste wijk van Utrecht. Qua woningvoorraad is Noordwest met 

bijna 20.000 woningen de grootste wijk van Utrecht. In Noordwest 

liggen twee krachtwijken: Ondiep en Zuilen-oost (zie Krachtwijken 

vanaf pagina 18). 

Noordwest heeft de laagste werkgelegenheid van alle wijken met 22 

banen per 100 inwoners. Op stadsniveau zijn dit er drie keer zo veel 

(71 per 100 inwoners). Huishoudens in Noordwest ontvangen iets 

vaker dan gemiddeld bijstand (7,5%).

Noordwest scoort ongunstig op het gebied van veiligheid. Bewoners 

van Noordwest voelen zich vaker dan in 2011 onveilig in de eigen 

buurt (39%), dit is hoger dan gemiddeld in Utrecht. Ze ervaren ook 

vaker jongerenoverlast (24%). Woninginbraken zijn wel afgenomen 

ten opzichte van 2011, maar komen hier toch nog het meest voor van 

heel Utrecht. Geweldsincidenten komen in de wijk vaker voor dan op 

stadsniveau. Geweldincidenten zijn wel op hetzelfde niveau gebleven.

Bewoners van Noordwest zijn minder positief over hun buurt en de 

aanwezige sociale cohesie dan de gemiddelde Utrechter. Ze geven 

hun buurt het rapportcijfer 6,5 en de sociale cohesie een 5,5.

Bewoners van Noordwest waarderen de staat van de openbare 

ruimte in hun buurt, niet anders dan in 2011, gemiddeld met een 

6,2. Dit is iets lager dan het stadsgemiddelde.

Wijk Noordwest

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden 
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden 

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Overvecht Overvecht Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 31.422 34.239 311.405 338.986

aantal woningen¹ 14.480 15.671 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 13,8 18,1 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 40,6 37,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 41 50 26 32

% overlast van jongeren 33 41 18 20

woninginbraak (‰)2 16,0 14,1 20,2 11,2

geweld (‰)2 5,6 6,5 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 5,6 5,3 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,9 4,7 5,8 5,8

% actief in de buurt 35 33 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 23 28 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 5,9 6,2 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 57 56 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 65 67 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 43 45 47 44

Met 34.239 bewoners per 1 januari 2016 is Overvecht de vijfde wijk 

van Utrecht. Het grootste deel van de wijk vormt ook de kracht wijk 

Overvecht (zie hoofdstuk over Krachtwijken vanaf pagina 18). 

Overvecht heeft het hoogste aandeel huishoudens met bijstand: 18%. 

Dit is bijna drie keer het stedelijke aandeel (6,5%). De werkgelegen-

heid in de wijk ligt met 37 banen per 100 inwoners sterk onder het 

stedelijke gemiddelde (71).  

Op veiligheidsgebied scoort Overvecht erg ongunstig: 50% van de 

bewoners voelt zich wel eens onveilig in de buurt. Dit is het hoogste 

van alle Utrechtse wijken en is toegenomen sinds 2011. Ook jongeren-

overlast laat een toename zien; 41% ervaart vaak jongerenover last, 

tegenover 33% in 2011. Woninginbraak en geweld komen eveneens 

(iets) vaker voor dan gemiddeld, maar wel minder vaak dan vier jaar 

terug.  

De rapportcijfers die Overvecht krijgt voor de buurt (5,3) en de 

sociale cohesie (4,7) zijn het laagst van de stad. Meer dan een kwart 

van de bewoners heeft een slechte toekomstverwachting voor de 

buurt, het hoogste aandeel in de stad. Dit is gestegen sinds 2011. 

Vergeleken met 2011 zijn evenveel bewoners in Overvecht actief in 

hun buurt (33%).  

De openbare ruimte in Overvecht krijgt het laagste rapportcijfer van 

de stad (6,2). Daarentegen is de tevredenheid over de parkeergele-

genheid voor auto’s en fietsen in Overvecht groter dan in Utrecht.  

De tevredenheid over de parkeergelegenheid en de verkeersveilig-

heid zijn gelijk gebleven in vergelijking met 2011.  

Wijk Overvecht

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving  

De wijk Noordoost telt 38.001 bewoners op 1 januari 2016 en is 

hiermee de derde wijk van Utrecht.

Relatief weinig huishoudens in Noordoost ontvangen bijstand: 2,9%. 

Stedelijk zijn dat er twee keer zoveel (6,3%). De werkgelegenheid is 

relatief klein met 26 banen per 100 inwoners. 

De veiligheidssituatie in Noordoost is relatief gunstig. Gevoelens 

van onveiligheid komen er wel meer voor dan in 2011, (van 17% naar 

23%) maar deze blijven ruim onder het stadsniveau (32%). Jongeren-

overlast is er relatief weinig en dit blijft stabiel. Woninginbraak is in 

vier jaar tijd gehalveerd en komt in 2015 uit op het stedelijk niveau.

Bewoners van Noordoost zijn positief over hun buurt (8,0) en de 

sociale cohesie (6,5). Ze geven hiervoor de hoogste rapportcijfers 

van de stad. Het aandeel bewoners dat zich actief inzet voor de 

buurt is in Noordoost toegenomen sinds 2011 tot 38%. Een nega-

tieve toekomstverwachting van de buurt komt relatief weinig voor.

De staat van de openbare ruimte in Noordoost wordt even goed 

gewaardeerd als in 2011. De tevredenheid over de parkeergelegen-

heid voor auto’s (44%) en fietsen (42%) is gedaald en lager dan op 

stadsniveau. Over de verkeersveiligheid in Noordoost zijn bewoners 

relatief tevreden en even tevreden als in 2011.

Wijk Noordoost
Noordoost Noordoost Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 36.059 38.001 311.405 338.986

aantal woningen¹ 15.016 17.729 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 2,2 2,9 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 27,6 26,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 17 23 26 32

% overlast van jongeren 14 12 19 20

woninginbraak (‰)2 20,5 10,5 20,2 11,2

geweld (‰)2 3,2 2,2 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 8,0 8,0 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,5 6,5 5,8 5,8

% actief in de buurt 33 38 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 8 7 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,8 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 50 42 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 49 44 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 53 51 47 44

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Oost Oost Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 30.452 32.932 311.405 338.986

aantal woningen¹ 12.705 15.069 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 1,8 2,2 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 163,0 155,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 19 22 26 32

% overlast van jongeren 11 11 19 20

woninginbraak (‰)2 21,0 8,2 20,2 11,2

geweld (‰)2 2,3 1,8 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,8 8,1 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,4 5,8 5,8

% actief in de buurt 31 33 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 6 7 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,9 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 50 49 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 42 40 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 54 55 47 44

Oost telt 32.932 inwoners per 1 januari 2016. Sinds 2011 is het 

aantal woningen sterk toegenomen. De wijk scoort gunstig op 

sociaal-economisch gebied. Het aandeel huishoudens met bijstand  

is er het laagst (2,2%) en er zijn twee keer zoveel banen per 100 

inwoners (155) als stedelijk.

 

Onveiligheidsgevoelens en jongerenoverlast komen in Oost relatief 

weinig voor. Het geweldsniveau in Oost is het laagste van Utrecht. 

Woninginbraak is sterk gedaald en is lager dan stedelijk.

 

Bewoners van Oost zijn positief over hun wijk. Dat geven zij aan met 

rapportcijfers voor hun buurt (8,1, het hoogste van de stad) en 

sociale cohesie (6,4). Ze geven hiervoor de hoogste rapportcijfers 

van de stad. Eénderde van de bewoners is actief in de buurt, dit is 

niet veranderd en dit aandeel ligt onder het Utrechtse gemiddelde 

(zie overzichtstabel). In Oost hebben weinig bewoners een negatieve 

toekomstverwachting voor hun buurt (7%).

De staat van de openbare ruimte in Oost krijgt een 6,9, het hoogste 

rapportcijfer van de stad. Ook de verkeersveiligheid heeft de 

hoogste waardering van de stad. Bewoners zijn minder tevreden  

dan gemiddeld over de parkeergelegenheid voor auto’s (40%). 

Wijk Oost

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Binnenstad Binnenstad Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 16.703 17.872 311.405 338.986

aantal woningen¹ 8.176 9.173 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 3,2 3,1 5,0 7,0

aantal banen per 100 inwoners 290,7 313,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 31 27 26 32

% overlast van jongeren 30 25 19 20

woninginbraak (‰)2 11,5 6,5 20,2 11,2

geweld (‰)2 9,4 8,0 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,8 7,9 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,4 5,7 5,8 5,8

% actief in de buurt 34 38 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 13 11 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,5 7,0 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 39 31 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 37 23 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 42 45 47 44

Met 17.872 inwoners en 9.173 woningen is de Binnenstad de kleinste 

wijk van Utrecht. 

De Binnenstad telt 313 banen per 100 inwoners, vier keer het 

Utrechtse gemiddelde. Bijstandhuishoudens zijn ondervertegen-

woordigd (3,1%).

De Binnenstad heeft het hoogste geweldsniveau van de stad:  

8 geweldsincidenten per 1.000 inwoners in 2015. Woninginbraak  

is gedaald en komt in de Binnenstad juist minder vaak voor dan 

gemiddeld. Jongerenoverlast is iets hoger dan gemiddeld in Utrecht. 

De waardering voor de Binnenstad is hoog onder de bewoners.  

Ze geven hun buurt gemiddeld een 7,9, de hoogste waardering van 

de stad. De sociale cohesie en de actieve inzet van bewoners voor  

de buurt zijn het zelfde als het gemiddelde voor heel Utrecht.

Binnenstadbewoners geven de staat van de openbare ruimte in hun 

buurt het hoogste rapportcijfer van de stad (7). De tevredenheid 

over de parkeermogelijkheden voor auto’s is afgenomen sinds 2011 

en is het laagste van alle Utrechtse wijken. Ook tevredenheid voor 

fietsparkeergelegenheid is het laagst van alle wijken. 

Wijk Binnenstad

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Zuid Zuid Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 26.153 27.043 311.405 338.986

aantal woningen¹ 11.896 12.952 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 5,6 7,8 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 23,0 24,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 30 34 26 32

% overlast van jongeren 16 18 19 20

woninginbraak (‰)2 16,6 11,6 20,2 11,2

geweld (‰)2 3,4 4,0 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,0 7,0 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,7 5,8 5,8 5,8

% actief in de buurt 32 37 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 11 13 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,6 6,7 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 65 55 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 67 60 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 58 55 47 44

Met 27.043 inwoners op 1 januari 2016 is de wijk Zuid de op één  

na kleinste wijk van Utrecht. De wijk telt bijna 13.000 woningen.  

In de wijk Zuid ligt de krachtwijk Hoograven. De werkgelegenheid in 

Zuid behoort tot de laagste van Utrecht met 24 banen per 100 

inwoners. Van alle huishoudens ontvangt 7,8% een bijstandsuitke-

ring, dit is meer dan stedelijk en in 2011. 

Op veiligheidsgebied zijn de ontwikkelingen in de wijk Zuid niet 

overal gunstig. Het geweldsniveau in de wijk ligt boven het stedelijk 

gemiddelde. Daarentegen is het aantal woninginbraken gedaald tot 

het gemiddeld niveau. Onveiligheidsgevoelens zijn licht gestegen tot 

boven gemiddeld niveau.

Bewoners van Zuid geven hun buurt gemiddeld een 6,7 en de sociale 

cohesie een 5,8. Vergeleken met 2011 zetten meer inwoners van 

Zuid zich actief in voor hun buurt (37% tegen 32% in 2011).

De staat van de openbare ruimte in Zuid krijgt gemiddeld een 6,7, 

wat overeen komt met het stedelijk niveau. De tevredenheid over de 

verkeersveiligheid is het hoogst van heel Utrecht. De tevredenheid 

over de parkeermogelijkheden voor auto’s (60%) en fietsen (55%) is 

hoog maar tevredenheid over beide is wel afgenomen sinds 2011. 

Wijk Zuid

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving 
Zuidwest Zuidwest Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 35.821 37.340 311.405 338.986

aantal woningen¹ 15.615 16.653 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 6,8 11,7 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 62,1 68,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 31 36 26 32

% overlast van jongeren 30 31 19 20

woninginbraak (‰)2 24,0 10,8 20,2 11,2

geweld (‰)2 3,8 4,0 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,4 6,4 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,5 5,8 5,8

% actief in de buurt 31 33 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 15 12 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,2 6,3 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 45 48 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 51 52 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 44 43 47 44

In de wijk Zuidwest wonen 37.340 mensen op 1 januari 2016. De wijk 

is qua bevolkingsomvang de vierde wijk van Utrecht. De krachtwijk 

Kanaleneiland ligt in Zuidwest.

Meer dan één op de tien huishoudens in Zuidwest ontvangt bijstand 

in 2015. Hiermee komt de wijk op de tweede plek, na Overvecht.  

De werkgelegenheid in Zuidwest is met 68 banen per 100 inwoners 

vergelijkbaar met het stedelijke gemiddelde.

In Zuidwest zijn onveiligheidsgevoelens (36%) gestegen sinds 2011. 

Jongerenoverlast is niet toegenomen. Het aantal woninginbraken is 

gedaald. De wijk telde 11 woninginbraken per 1.000 woningen in 

2011, gelijk aan het stadsgemiddelde. Geweld is niet toegenomen.

Bewoners van Zuidwest geven hun buurt (6,4) en de sociale cohesie 

(5,5) een lager rapportcijfer dan gemiddeld in Utrecht. In 2015 zet 

één op de drie bewoners zich actief in voor de buurt, wat onder het 

Utrechtse gemiddelde uit komt. Het aandeel bewoners met een 

negatieve toekomstverwachting voor de buurt is hetzelfde als 

gemiddeld in Utrecht.

De staat van de openbare ruimte in Zuidwest krijgt een 6,3, wat 

ongeveer overeen komt met het stadsgemiddelde. De tevredenheid 

over de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid voor auto’s  

en fietsen in de buurt is vergelijkbaar met het stedelijke beeld. 

Wijk Zuidwest

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving
Leidsche

Rijn

Leidsche

Rijn
Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 25.321 32.342 311.405 338.986

aantal woningen¹ 9.593 12.041 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 2,7 4,3 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 99,5 96,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 25 26 26 32

% overlast van jongeren 17 14 19 20

woninginbraak (‰)2 14,9 9,4 20,2 11,2

geweld (‰)2 1,8 2,0 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 6,8 7,1 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,6 5,6 5,8 5,8

% actief in de buurt 39 39 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 17 9 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,7 6,8 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 59 63 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 47 60 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 42 44 47 44

Het aantal woningen in Leidsche Rijn is flink toegenomen sinds 2011 

en het aantal inwoners relatief nog meer tot 32.342. Naar verwach-

ting zal het inwonertal de komende jaren nog sterk toenemen tot 

ongeveer 38.000 in 2020.

Van alle huishoudens in Leidsche Rijn ontvangt 4,3% bijstand.  

Dit zijn er meer dan in 2011 (2,7%), maar minder dan op stedelijk 

niveau (6,5%). De werkgelegenheid in Leidsche Rijn is met 96 banen 

per 100 inwoners hoger dan het stedelijke cijfer. 

Woninginbraak, geweld en jongerenoverlast komen in Leidsche Rijn 

relatief weinig voor. Geweldsincidenten komen hier zelfs het minste 

voor van alle wijken. Een kwart van de bewoners voelt zich weleens 

onveilig, iets minder dan het op stadsniveau voorkomt.

 

De waardering voor de eigen buurt (6,8) en de sociale cohesie (5,6) 

is in Leidsche Rijn gelijk aan het Utrechtse gemiddelde. Relatief veel 

wijkbewoners zetten zich actief in voor hun buurt (39%). Ook zijn er 

weinig bewoners met een sombere toekomstverwachting voor hun 

buurt en dit is opvallend minder dan in 2011 (9%).

Leidsche Rijn krijgt een hoog rapportcijfer voor de staat van de 

openbare ruimte: gemiddeld geven bewoners een 7,1. Tevredenheid 

voor parkeren van de fiets is het hoogst van heel de stad. Tevreden-

heid met het parkeren voor auto’s is ook relatief hoog en is boven-

dien sterk toegenomen sinds 2011 (van 47% naar 60%).

Wijk Leidsche Rijn

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Wijkbeschrijving
Vleuten-

De Meern

Vleuten-

De Meern
Utrecht Utrecht

2011 2015 2011 2015

Bevolking & wonen     

aantal inwoners¹ 41.353 46.825 311.405 338.986

aantal woningen¹ 15.980 17.600 133.738 149.322

Sociaal-economisch     

% huishoudens met bijstand1 2,0 2,8 5,0 6,5

aantal banen per 100 inwoners 34,2 32,0 73,3 71,0

Veiligheid     

% onveilig gevoel in de buurt 16 22 26 32

% overlast van jongeren 11 10 19 20

woninginbraak (‰)2 13,0 6,7 20,2 11,2

geweld (‰)2 2,1 2,5 4,0 4,0

Sociale infrastructuur & participatie     

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 7,7 7,2 7,1

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 6,1 6,2 5,8 5,8

% actief in de buurt 31 36 33 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 13 10 12 12

Openbare ruimte & verkeer     

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,8 6,9 6,5 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 69 67 53 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 54 52 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 49 33 47 44

Vleuten-De Meern is qua bevolkingsomvang de grootste wijk van 

Utrecht. De wijk heeft 46.825 inwoners op 1 januari 2016. 

In de wijk hebben relatief weinig huishoudens bijstand (2,8%). Het 

aantal banen per 100 inwoners in Vleuten-De Meern (32) is relatief 

laag. Op veiligheidsgebied scoort Vleuten-De Meern erg gunstig, al 

zijn onveiligheidsgevoelens wel gestegen. De wijk heeft van alle 

wijken de minste buurtonveiligheidsgevoelens, jongerenoverlast en 

woninginbraken (7 per 1.000 woningen). 

Bewoners van Vleuten-De Meern zijn positiever dan de gemiddelde 

Utrechter over hun buurt en de sociale cohesie. In Vleuten-De Meern 

is de actieve deelname in de buurt in de laatste vier jaar toegenomen 

(van 31% tot 36%). De bewoners hebben minder vaak dan in 2011 een 

sombere toekomstverwachting voor hun buurt (10%).

De staat van de openbare ruimte in Vleuten-De Meern krijgt een 6,9; 

het op één na hoogst gegeven gemiddelde rapportcijfer van Utrecht. 

Bewoners van Vleuten-De Meern zijn in grote mate tevreden over de 

fiets parkeergelegenheid in hun buurt (67%). Over de verkeersveilig-

heid zijn veel minder bewoners tevreden in 2015 in vergelijking met 

2011 (49% naar 33%).

Wijk Vleuten-De Meern

groene cijfers = significante verbetering t.o.v. 4 jaar geleden
rode cijfers = significante verslechtering t.o.v. 4 jaar geleden

1 per 1 januari 2012 & 2016
2 betreft 2011 & 2015
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Bevolking & wonen

aantal inwoners¹ 29.052 43.340 34.239 38.001 32.932 17.872 27.043 37.340 32.342 46.825 338.986

% 0 t/m 11 jarigen¹ 13,4 11,6 15,3 13,2 9,2 5,3 13,7 14,4 22,5 20,6 14,5

% 12 t/m 17 jarigen¹ 4,6 4,1 6,1 5,5 3,7 1,9 5,4 5,4 7,4 8,3 5,5

% 55-plussers¹ 15,9 17,8 23,3 20,6 17,0 19,3 20,4 18,0 12,0 20,3 18,5

% 65-plussers¹ 8,6 10,1 14,5 9,5 8,7 9,6 10,7 10,8 6,2 11,7 10,2

% niet-westers¹ 19,2 22,1 46,9 8,9 8,6 10,1 20,3 39,1 28,1 14,0 22,1

aantal woningen¹ 12.475 19.959 15.671 17.729 15.069 9.173 12.952 16.653 12.041 17.600 149.322

% huur sociaal1

prognose inwonertal 2020 30.338 46.605 35.099 41.328 31.564 19.120 29.407 39.708 37.709 49.911 360.789

prognose inwonertal 2025 30.813 49.036 37.888 41.973 32.717 18.724 30.546 43.910 45.442 51.757 382.806

Sociaal-economisch

% totaal huishoudens met bijstand¹ 5,2 7,5 18,1 2,9 2,2 3,1 7,8 11,7 4,3 2,8 6,2

aantal banen per 100 inwoners 95 22 37 26 155 313 24 68 96 32 71

Veiligheid

% onveilig gevoel in de buurt 40 39 50 23 22 27 34 36 26 22 32

% overlast van jongeren 21 24 41 12 11 25 18 31 14 10 20

woninginbraak (‰)2 13,1 17,8 14,1 10,5 8,2 6,5 11,6 10,8 9,4 6,7 11,2

geweld (‰)2 3,6 5,3 6,5 2,2 1,8 8 4 4 2 2,5 4

Sociale infrastructuur & participatie

rapportcijfer algemeen buurtoordeel 7,4 6,5 5,3 8 8,1 7,9 7 6,4 7,1 7,7 7,1

rapportcijfer cohesie 6,1 5,5 4,7 6,5 6,4 5,7 5,8 5,5 5,6 6,2 5,8

% actief in buurt 39 33 33 38 33 38 37 33 39 36 36

% negatieve toekomstverwachting buurt 11 10 28 7 7 11 13 12 9 10 12

Openbare ruimte & verkeer

rapportcijfer staat openbare ruimte buurt 6,4 6,2 6,2 6,8 6,9 7 6,7 6,3 6,8 6,9 6,6

% tevreden met parkeergelegenheid fiets 43 46 56 42 49 31 55 48 63 67 51

% tevreden met parkeergelegenheid auto 48 57 67 44 40 23 60 52 60 52 51

% tevreden met verkeersveiligheid 29 41 45 51 55 45 55 43 44 33 44

1 per 1 januari 2016 | 2 betref heel 2015

best/hoogst scorende wijk

minst/laagst scorende wijk

Overzichtstabel wijken
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Krachtwijken

Per krachtwijk worden de ontwikkelingen sinds 2007 

en de recente ontwikkeling sinds 2013 in beeld 

gebracht. Voor verschillende indicatoren zijn 

streefwaarden opgesteld voor 2015 en voor 2017;  

per wijk is ook aangegeven wanneer streef waarden 

zijn behaald. 

In het beschrijven van ontwikkelingen in de Kracht-

wijken worden ook veranderingen beschreven die niet 

statistisch significant zijn, maar kunnen duiden op 

een trend. 

De Krachtwijkenaanpak richt zich op het verbeteren 

van de maatschappelijke omstandigheden en de 

leefomgeving in de geselecteerde wijken.  

De Utrechtse krachtwijken zijn: Kanaleneiland, 

Overvecht, Ondiep, Zuillen-Oost en Hoograven.  

Deze zijn hiernaast aangegeven op de kaart. 

Onderzoek verzorgt al sinds 2008 de monitoring van 

de  krachtwijken. Het doel hiervan is om te kunnen 

volgen of de maatregelen in de krachtwijken een 

maatschappelijk effect hebben. De aanpak in de 

krachtwijken loopt door tot 2018.
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Kanalen -

eiland
Overvecht Ondiep

Zuilen- 

oosten

Hoog- 

raven
Utrecht

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015

Indicatoren beeld van de wijk

totaal aantal inwoners* 22.493 22.680 31.800 33.806 7.142 7.103 7.472 7.538 6.702 6.646 328.276 338.986

0 t/m 17-jarigen* 4.656 4.677 6.717 7.247 1.062 1.091 1.523 1.554 1.556 1.479 65.289 67.694

55-plussers* 4.091 4.095 7.819 7.860 1.449 1.474 1.416 1.428 1.313 1.370 60.040 62.776

potentiële beroepsbevolking* 15.721 16.029 21.030 22.639 5.415 5.320 5.369 5.448 4.519 4.545 237.900 245.600

% niet-westerse allochtonen* 53,9 54,1 47,4 47,4 20 19,8 33,9 34,4 42,6 40,9 21,6 22,1

totaal aantal woningen 10.057 10.204 14.618 15.528 3.371 3.550 3.221 3.221 2.975 3.070 144.542 149.322

aantal bedrijfsvestigingen 1.617 1.845 1.554 1.761 478 560 415 466 305 375 30.870 34.427

Bron: Onderzoek

* Cijfers 1-1-2016

Krachtwijken vergeleken 2013-2015



20  Wijkwijzer 2016 

Krachtwijkbeschrijving

Algemeen
De grote krachtwijk Kanaleneiland bestaat uit 

Kanaleneiland en Transwijk en maakt deel uit van de 

Wijk Zuidwest. Het aantal inwoners van Kanalenei-

land, de beroepsbevolking en het aantal bedrijfsvesti-

gingen zijn allemaal toegenomen sinds 2013.  

Het percentage niet-Westerse allochtonen blijft 

stabiel op 54%. In het algemeen zijn de kenmerken 

van Kanaleneiland niet veranderd sinds 2013, met als 

positieve uitzonderingen het oordeel over de eigen 

buurt en de veiligheid. 

Buurtoordeel en sociale kenmerken
Het oordeel van de inwoners over hun eigen buurt  

en de sociale infrastructuur is vooruitgegaan, zeker 

sinds 2007. Nog 13% van de inwoners heeft een 

negatieve verwachting over de toekomst van de 

buurt; dit ligt ruim onder de streefwaarde van 19%. 

Ongeveer één derde van de bewoners zet zich actief 

in voor de buurt. Het aandeel actieve bewoners is 

ongeveer gelijk gebleven sinds 2013; de streefwaarde 

is wel al behaald.

Wonen
Het oordeel over de netheid van de omgeving (5,8) en 

de woning (6,8) blijft onveranderd. De wijk heeft de 

streefwaarden niet gehaald.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid is er wel vooruitgang 

geboekt in Kanaleneiland. In 2013 voelde de helft van 

de bewoners zich weleens onveilig, in 2015 nog 43%. 

Ook het aantal woninginbraken is flink gedaald. Over-

last door jongeren is wel wat toegenomen tot 40%. 

Gezondheid
Gezondheid en welbevinden in de wijk zijn ongeveer 

gelijk gebleven sinds 2007, één op de vijf bewoners 

ervaart zijn gezondheid als minder dan goed.

Leren en opvoeden
Wat betreft leren en opvoeden is het beeld niet 

eenduidig; er wonen in 2015 minder laagopgeleiden 

(één derde van de bevolking), maar het percentage 

behaalde startkwalificaties van jongeren is gelijk 

gebleven. Een minder gunstige ontwikkeling is te zien 

bij de verlaagde doorstroom naar havo of vwo (tot 

één op de vijf kinderen). Kanaleneiland scoort hierbij 

het laagst van alle krachtwijken op de doorstroom 

vanaf de basisschool.

 

Inkomen
Wat betreft inkomen is geen verandering te zien  

in het aantal huishoudens met langdurige bijstands-

uitkering.

Kanaleneiland
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2007 2013 2015 streefwaarde 

2015

streefwaarde 

2017

Buurtoordeel en sociale infrastructuur  

% negatieve toekomstverwachting 27 16 13 19 16

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,6 5 5,1 5,5 6

% actief in de buurt 29 31 34 28 28

Wonen en woonomgeving  

rapportcijfer netheid 6,2 5,7 5,8 6,2 6,4

rapportcijfer eigen woning 6,8 6,7 6,8 7 7,2

% sociale huurwoningen 56 59 - 58 57

Veiligheid  

% vaak ervaren jongerenoverlast 42 34 40 37 35

% buurtonveiligheidsgevoelens 49 50 43 38 34

woninginbraken per 1.000 woningen - 18,7 11,6 - -

Gezondheid  

% met matige of slechte gezondheid 23 - 19 - -

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,5 7,3 7,3 7,4 7,5

Leren en opvoeden  

% basisschoolleerlingen achterstand 66,9 - - 32 28

% laag opgeleiden 46 36 33 34 32

% doorstroom naar HAVO/VWO 27,5 30,3 22,1 30 31

% jongeren met startkwalificatie - 89,5 89,6 - -

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 7,2 5,8 6,1 - -

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 2,9 - - 1,4 1,2

% werkzoekenden 15-64 jaar (nww) 8 - 15,6 - -

Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma’s

Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren

Kanaleneiland 

groene cijfers= streefwaarde behaald
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Algemeen
De grote krachtwijk Overvecht komt bijna overeen 

met de wijk Overvecht (zie ook Wijkbeschrijving p. 9). 

Het aantal inwoners en het aantal kinderen en 

jongeren in Overvecht is gestegen sinds 2013.  

Ook het aantal bedrijfsvestigingen en woningen is 

toegenomen. In het algemeen is in Overvecht het 

veiligheidsgevoel verslechterd. Maar er is vooruitgang 

geboekt op andere gebieden zoals bij leren, op-

voeden en actieve inzet van bewoners in de buurt.  

De andere thema’s blijven redelijk stabiel.

Buurtoordeel en sociale kenmerken  
De ontwikkeling van de sociale infrastructuur van 

Overvecht is niet eenduidig. Aan de ene kant hebben 

meer bewoners in 2015 een negatieve toekomstver-

wachting voor hun wijk (27%), in vergelijking met 

2013 (21%). De streefwaarde hiervoor is niet behaald. 

Aan de andere kant is de streefwaarde voor actieve 

inzet in de buurt (32%) wel behaald.

Wonen
Wat betreft het oordeel van de bewoners over de 

woning (6,7) en woonomgeving (5,1) is er weinig 

veranderd sinds 2013.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid is er alleen vooruitgang 

geboekt in het terugdringen van het aantal woning-

inbraken. Onveiligheidsgevoel in de buurt (50%) en 

overlast door jongeren (41%) blijven onverminderd 

vaak gerapporteerd door de bewoners van Overvecht.

Gezondheid
Bijna één van de drie (29%) van de Overvechters  

geeft aan geen goede gezondheid te hebben; wat 

weinig afwijkt van de gezondheidssituatie in 2007 

(27% minder dan goede ervaren gezondheid).  

Ook het persoonlijk welbevinden in Overvecht bleef 

de laatste jaren stabiel en heeft de streefwaarde nog 

niet behaald.

Leren en opvoeden
Op het gebied van leren en opvoeding is het beeld 

van Overvecht overwegend positief; het percentage 

jongeren met startkwalificatie is 2% toegenomen. 

Ook het aantal laagopgeleiden is afgenomen tot 37%, 

waardoor de gehoopte streefwaarde is gehaald. 

Daarentegen is de doorstroom naar HAVO/VWO wel 

afgenomen tot 28%, dit is lager dan in 2013 (35%) en 

lager dan de streefwaarde.

 

Inkomen
In de krachtwijk Overvecht zijn in 2015 minder 

huishoudens (8%) dan in 2013 (9%) langdurig  

afhankelijk van een bijstandsuitkering. (zie voor  

meer informatie ook de wijkbeschrijving van heel 

Overvecht p. 9).

Krachtwijkbeschrijving
Overvecht
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2007 2013 2015 streefwaarde 

2015

streefwaarde 

2017

Buurtoordeel en sociale infrastructuur  

% negatieve toekomstverwachting 34 21 27 25 23

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,6 5,1 4,7 5,2 5,4

% actief in de buurt 30 35 32 32 33

Wonen en woonomgeving  

rapportcijfer netheid 6,3 5,6 5,1 6 6,3

rapportcijfer eigen woning 6,8 6,8 6,7 7,1 7,3

% sociale huurwoningen 75 72 - 72 71

Veiligheid  

% vaak ervaren jongerenoverlast 35 33 41 30 27

% buurtonveiligheidsgevoelens 45 44 50 40 37

woninginbraken per 1.000 woningen - 16,1 13,6 - -

Gezondheid  

% met matige of slechte gezondheid 27 - 29 - -

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,4 7,3 7,2 7,4 7,6

Leren en opvoeden  

% basisschoolleerlingen achterstand 63 - - 41 37

% laag opgeleiden 47 38 37 42 41

% doorstroom naar HAVO/VWO 32,4 35 27,5 37 39

% jongeren met startkwalificatie - 85,8 87,3 - -

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 9,3 9,7 8,2 - -

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 2,9 - - 2,2 2,2

% werkzoekenden 15-64 jaar (nww) 9,1 - 17,4 - -

Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma’s

Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren

Overvecht

groene cijfers= streefwaarde behaald
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Algemeen
De kleine Krachtwijk Ondiep ligt in de wijk Noordwest 

(zie ook Wijkbeschrijving p. 8). In Ondiep is de laatste 

2 jaar het percentage niet-Westerse allochtonen niet 

toegenomen en is het aantal bedrijfsvestigingen wel 

toegenomen. Ondiep heeft zich in het algemeen 

positief ontwikkeld; zowel op het gebied van sociale 

samenhang, welzijn, veiligheid en inkomen. Op het 

gebied van leren en opvoeden is het beeld niet 

eenduidig. 

Buurtoordeel en sociale kenmerken  
Het buurtoordeel van de bewoners en de sociale 

infrastructuur waren van 2007 tot 2013 sterk ver-

beterd en zijn sindsdien onveranderd gebleven.  

De streefwaarde voor het aandeel bewoners met  

een negatieve toekomstverwachting is behaald.  

De streefwaarde voor het percentage sociale  

huurwoningen was eerder al behaald (in 2013).

 

Wonen
Er is tussen 2013 en 2015 geen verbetering te zien  

in netheid van de woonomgeving en de het oordeel  

over de eigen woning.

Veiligheid
Onveiligheidsgevoelens zijn gelijk gebleven sinds 

2013 en ervaren is iets toegenomen, maar onder de 

streefwaarde gebleven (20%). Het aantal woninginbra-

ken is erg verminderd de laatste 2 jaar, maar Ondiep 

heeft nog wel het hoogst aantal inbraken van alle 

wijken. 

Gezondheid
Gezondheid en welbevinden van de bewoners van 

Ondiep hebben zich wel positief ontwikkeld. Van de 

inwoners rapporteert 19% een minder dan goede 

gezondheid, in vergelijking met 27% in 2007. 

Leren en opvoeden
Qua opleidingsniveau heeft Ondiep zich positief 

ontwikkeld sinds 2007, en de streefwaarde is bijna 

behaald in 2015. De streefwaarde voor het aandeel 

laag opgeleiden is niet behaald. De doorstroom naar 

havo/ vwo is minder dan in 2013, terwijl het aandeel 

jongeren met startkwalificatie ongeveer gelijk is 

gebleven sinds 2013.

 

Inkomen
In 2015 zijn in de krachtwijk Ondiep iets minder 

huishoudens (4,3%) langdurig afhankelijk van een 

bijstandsuitkering dan in 2013 (4,6%). Ondiep heeft 

hierin de daling sinds 2007 vast kunnen houden.

Krachtwijkbeschrijving
Ondiep
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2007 2013 2015 streefwaarde 

2015

streefwaarde 

2017

Buurtoordeel en sociale infrastructuur  

% negatieve toekomstverwachting 24 9 9 12 11

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,3 5,8 5,71 5,9 6

% actief in de buurt 23 29 27 31 32

Wonen en woonomgeving  

rapportcijfer netheid 6,6 6,2 5,9 6 6,3

rapportcijfer eigen woning 6,8 7 7,1 7,2 7,4

% sociale huurwoningen 74,4 62,8 - 71 71

Veiligheid  

% vaak ervaren jongerenoverlast 34 13 17 20 18

% buurtonveiligheidsgevoelens 38 37 37 33 30

woninginbraken per 1.000 woningen - 30,9 22,8 - -

Gezondheid  

% met matige of slechte gezondheid 27 - 19 - -

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,7 7,5 7,6 7,5 7,6

Leren en opvoeden  

% basisschoolleerlingen achterstand 46 - - 32 28

% laag opgeleiden 45 27 29,1 28 27

% doorstroom naar HAVO/VWO 27,9 35,7 26,1 38 41

% jongeren met startkwalificatie - 89,6 90,6 - -

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 7,4 4,6 4,3 - -

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 1,5 - - 1,8 1,8

% werkzoekenden 15-64 jaar (nww) 6,4 - - - -

Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma’s

Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren

Ondiep

groene cijfers= streefwaarde behaald
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Algemeen
De kleine krachtwijk Zuilen-oost ligt in de wijk 

Noordwest. Het aantal inwoners, de beroepsbevol-

king, het aantal bedrijfsvestigingen en het percen-

tage niet-westerse allochtonen zijn hier toegenomen 

sinds 2013. Op veel thema’s zijn de positieve ontwik-

kelingen, die van 2007 tot 2013 zichtbaar waren tot 

stilstand gekomen. Positieve uitzondering, is de zeer 

hoge participatie van inwoners ter verbetering van 

leefomgeving en veiligheid in de buurt.

Buurtoordeel en sociale kenmerken  
Wat betreft buurtoordeel en sociale ontwikkeling is 

Zuilen-oost vooruit gegaan. In 2007 had een kwart de 

inwoners een negatieve toekomstverwachting, in 

2015 was dit nog maar 17%. Ook valt het op dat meer 

inwoners in Zuilen-oost actief zijn in de buurt om de 

leefbaarheid en veiligheid te vergroten (42%). De 

streefwaarde (31%) is hierdoor ruim behaald en het is 

het ook het hoogste aandeel actieve inwoners van 

alle wijken. De toename in het aantal actieve inwo-

ners is met name behaald tussen 2013 en 2015.

Wonen
Op het thema wonen en woonomgeving zien we een 

lichte verslechtering en zijn de streefwaarden voor 

netheid van de woonomgeving en het oordeel over de 

eigen woning niet behaald.

Veiligheid
De ontwikkeling van de veiligheidssituatie in Zuilen-

oost laat geen eenduidig beeld zien. 38 % van de 

bewoners heeft last van jongerenoverlast op straat, 

dit is verergerd sinds 2013, maar ligt ongeveer op 

hetzelfde niveau als in 2007. Het aantal woninginbra-

ken daarentegen is flink verminderd. Het aandeel 

mensen dat zich onveilig voelt in de buurt is stabiel 

gebleven sinds 2013 nadat er vanaf 2007 tot 2013 een 

verbetering was opgetreden.

Gezondheid
Gezondheid en welbevinden van de inwoners blijven 

op hetzelfde niveau als 2007. De streefwaarde voor 

welbevinden is niet behaald in deze wijk.  

Leren en opvoeden
Positief binnen het thema leren en opvoeden is dat 

het aandeel laagopgeleiden is afgenomen tot 31%. 

Maar de streefwaarde is niet gehaald. Verder is  

het aandeel jongeren met startkwalificatie gelijk 

gebleven. Minder gunstig is de lage doorstroom naar 

HAVO/VWO; dit is afgenomen van 34% in 2013 tot 

29% in 2015 van de kinderen.

 

Inkomen
In de krachtwijk Zuilen-oost zijn in 2015 evenveel 

huishoudens langdurig afhankelijk van een bijstands-

uitkering als in 2013 (5%). 

Krachtwijkbeschrijving
Zuilen-oost
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2007 2013 2015 streefwaarde 

2015

streefwaarde 

2017

Buurtoordeel en sociale infrastructuur  

% negatieve toekomstverwachting 25 15 17 12 12

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 4,9 5,3 5,2 5,6 5,8

% actief in de buurt 29 33 42 31 32

Wonen en woonomgeving  

rapportcijfer netheid 6 5,3 5,1 6 6,3

rapportcijfer eigen woning 7,4 7,1 7,2 7,5 7,6

% sociale huurwoningen 61,9 55,6 - 54 53

Veiligheid  

% vaak ervaren jongerenoverlast 39 35 38 27 22

% buurtonveiligheidsgevoelens 52 42 43 40 36

woninginbraken per 1.000 woningen - 24,2 17,8 - -

Gezondheid  

% met matige of slechte gezondheid 20 - 18 - -

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,6 7,4 7,3 7,5 7,6

Leren en opvoeden  

% basisschoolleerlingen achterstand 37,2 - - 32,5 28,5

% laag opgeleiden 35 33 31 29 28

% doorstroom naar HAVO/VWO 33,1 33,7 29,1 37 39

% jongeren met startkwalificatie - 87,7 88,0 - -

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 6,3 5,3 5,4 - -

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 1,8 - - 1,2 1,1

% werkzoekenden 15-64 jaar (nww) 6,3 - - - -

Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma’s

Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren

Zuilen-oost

groene cijfers= streefwaarde behaald
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Krachtwijkbeschrijving
Hoograven

Algemeen
De kleine krachtwijk Hoograven ligt in de wijk Zuid

en bestaat uit Nieuw-Hoograven en Bokkenbuurt.

In de periode 2013-2015 zijn het aantal kinderen en

jongeren en het percentage niet-Westerse allochtonen

verminderd, terwijl het aantal bedrijfsvestigingen

is toegenomen. 

Buurtoordeel en sociale kenmerken  
Op het thema ‘buurtoordeel en sociale infrastruc-

tuur’ontwikkelt Hoograven zich redelijk gunstig.

De toekomstverwachting van bewoners over de buurt

is verbeterd sinds 2007, maar daarna, de laatste 2

jaar, weer iets verslechterd. Daarnaast is de sociale

samenhang in de buurt licht verbeterd. De streef-

waarden voor toekomstverwachting en sociale

samenhang voor 2015 zijn net niet behaald. Het 

aandeel actieve bewoners in de buurt is toegenomen 

sinds 2013 en de streefwaarde hiervoor is wel 

gehaald. 

 

Wonen
Het oordeel over de netheid van de woonomgeving

is verbeterd, maar de streefwaarde is nog niet

gehaald. Ook de waardering voor de eigen woning

is verbeterd en hierbij is de streefwaarde gehaald

(rapportcijfer 7). De streefwaarde voor het percen-

tage sociale huurwoningen was eerder al behaald.

Veiligheid
Van 2013 tot 2015 is jongerenoverlast toegenomen

en ook de onveiligheidsgevoelens in de buurt 

nemen niet af. Daarentegen is het aantal woningin-

braken wel fors verminderd.

Gezondheid
Gezondheid en welzijn van de inwoners blijft op

hetzelfde niveau als in 2007 en 2013 en de streef-

waarde voor welzijn is niet behaald.

Leren en opvoeden
Op het gebied van leren en opvoeden ontwikkelt

Hoograven zich overwegend positief. Het aandeel

laagopgeleide inwoners is gedaald waardoor de

streefwaarde is behaald. Bovendien stroomt 37%

van de kinderen vanaf de basisschool door naar

HAVO/ VWO niveau, waarmee de streefwaarde (35%)

is overstegen. Van alle krachtwijken is dit de hoogste

behaalde uitstroom. Verder blijft het aandeel

jongeren met een startkwalificatie stabiel sinds 2013.

Inkomen
In de krachtwijk Hoograven zijn in 2015 evenveel

huishoudens langdurig afhankelijk van een bijstands-

uitkering als in 2013 (7%).
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2007 2013 2015 streefwaarde 

2015

streefwaarde 

2017

Buurtoordeel en sociale infrastructuur  

% negatieve toekomstverwachting 18 12 14 13 13

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5 5,2 5,4 5,6 5,8

% actief in de buurt 23 23 41 30 31

Wonen en woonomgeving  

rapportcijfer netheid 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6

rapportcijfer eigen woning 6,8 6,9 7,0 7 7,2

% sociale huurwoningen 76,2 67,1 - 75 74

Veiligheid  

% vaak ervaren jongerenoverlast 32 27 35 29 26

% buurtonveiligheidsgevoelens 39 38 39 34 32

woninginbraken per 1.000 woningen - 25,9 20,8 - -

Gezondheid  

% met matige of slechte gezondheid 25 - 25 - -

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,4 7,4 7,4 7,5 7,6

Leren en opvoeden  

% basisschoolleerlingen achterstand 47,8 - - 43 39

% laag opgeleiden 42 35 30 37 35

% doorstroom naar HAVO/VWO - 38 37 35 36

% jongeren met startkwalificatie - 87,5 88,0 - -

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 8,5 7,3 6,6 - -

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww) 2,5 - - 3 3

% werkzoekenden 15-64 jaar (nww) 9,6 - 12,3 - -

Bron: bronnen Onderzoek en Wijkactieprogramma’s

Zie bijlage voor toelichting bij de indicatoren

Hoograven

groene cijfers= streefwaarde behaald
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2015 2015 2015 2015 2015 2015

Buurtoordeel en sociale infrastructuur

% negatieve toekomstverwachting 12,6 19 26,7 25 9,2 12 16,8 12 13,9 13 12

rapportcijfer sociale samenhang/cohesie 5,1 5,5 4,7 5,2 5,7 5,9 5,2 5,6 5,4 5,6 5,8

% actief in de buurt 33,9 28 32,4 32 26,5 31 41,7 31 41 30 36

Wonen en woonomgeving

rapportcijfer netheid 5,8 6,2 5,1 6 5,9 6 5,1 6 6,2 6,4 6,7

rapportcijfer eigen woning 6,8 7 6,7 7,1 7,1 7,2 7,2 7,5 7,0 7 7,5

% sociale huurwoningen - 58 - 72 - 71 - 54 - 75 -

Veiligheid

% (vaak) ervaren jongerenoverlast 40 37 41 30 17 20 38 27 35 29 20

% buurtonveiligheidsgevoelens 43 38 50 40 37 33 43 40 39 34 20

woninginbraken per 1.000 woningen 11,6 - 13,6 - 22,8 - 17,8 - 20,8 - 11,2

Gezondheid

% met matige of slechte gezondheid1 * 19* - 29* - 19* - 18* - 25* - 14

rapportcijfer persoonlijk welbevinden 7,3 7,4 7,2 7,4 7,5 7,5 7,3 7,5 7,4 7,5 7,7

Leren en opvoeden 

% basisschoolleerlingen achterstand2 - 32 - 41 - 32 - 32,5 - 43 -

% laag opgeleiden 33 34 36,5 42 29,1 28 30,6 29 30,3 37 19

% doorstroom naar HAVO/VWO 22,1 30 27,5 37 26,1 38 29,1 37 37,1 35 51,3

% jongeren met startkwalificatie 89,6 - 87,3 - 90,6 - 88 - 88 - 94

Werken en inkomen

% huishoudens met bijstand > 3 jaar 6,1 - 8,2 - 4,3 - 5,4 - 6,6 - 2,9

% werkzoekenden 15-26 jaar (nww)3 * - 1,4 - 2,2 - 1,8 - 1,2 - 3 -

% werkzoekenden (nww)3 * 15,6 - 17,4 - - - - - 12,3 - 8,7

* Stand per 31 december van 2014
1 Door landelijke wijziging van vraagstelling zijn cijfers niet vergelijkbaar met 2013, 2013-cijfer is een 2012 peiling, 2015-cijfer is peiling 2014
2 Cijfer wordt niet meer geregistreerd op krachtwijkniveau door ministerie van OC&W (DUO)
3 Door administratieve wijziging zijn huidige cijfers niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren

groene cijfers= streefwaarde behaald

Overzichtstabel krachtwijken
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Aantal woningen 
Zowel woningen als wooneenheden worden in de 

berekening van het aantal woningen meegenomen. 

Een wooneenheid is een afzonderlijke woonruimte, 

die niet voldoet aan de woningdefinitie, omdat de 

toegang uitkomt op gang/overloop of portaal.

Woninginbraak (‰) 
Aantal woninginbraken per 1.000 woningen.

Geweld totaal (‰) 
Aantal geweldsmisdrijven (inclusief huiselijk geweld) 

per 1.000 inwoners + arbeidsplaatsen. 

Aantal banen
Op basis van aantal betaalde banen in een wijk (bron: 

Provinciaal Arbeidsplaatsenregister). Het zegt iets 

over de werkgelegenheidsfunctie in de wijk, niets 

over de werkloosheid.   

Rapportcijfer algemeen buurtoordeel 
Het rapportcijfer algemeen buurtoordeel is een 

indicator op basis van vier stellingen en een vraag  

uit de Inwonersenquête: 

• De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen, 

• Het is niet leuk om in deze buurt te wonen, 

• Als het kan, verhuis ik uit deze buurt, 

• Als je in deze buurt woont, dan heb je geluk, 

• Wat vindt u van de buurt waar u woont? 

Rapportcijfer sociale samenhang/ 
cohesie
Het rapportcijfer voor de sociale cohesie (sociale 

samenhang) is een indicator op basis van vier 

stellingen uit de Inwonersenquête: 

• De mensen in deze buurt kennen elkaar niet  

zo goed, 

• De mensen in deze buurt gaan op een prettige 

manier met elkaar om, 

• Ik woon in een gezellige buurt waar de mensen 

veel met elkaar omgaan, 

• Ik voel me prettig bij de mensen die in deze  

buurt wonen. 

Rapportcijfer zelfredzaamheid 
Het rapportcijfer zelfredzaamheid is een indicator  

op basis van vier stellingen uit de Inwonersenquête:  

• Ik kan goed voor mezelf zorgen en Ik kan goed 

voor mezelf opkomen, 

• Ik kan me goed redden en Ik kan alles goed aan.

Rapportcijfer staat openbare ruimte 
Het rapportcijfer staat openbare ruimte is het 

gemiddelde van de antwoorden op drie vragen uit  

de Inwonersenquête over schoonheid en onderhoud 

van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw 

buurt en over de verzorging van het openbare groen 

in uw buurt.

Bijlage 1
Definities
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Inwonersenquête
De volgende indicatoren zijn gebaseerd op vragen uit 

de Inwonersenquête:

• % vaak ervaren jongerenoverlast  

Hoe vaak heeft u last van jongeren op straat  

in uw buurt? Antwoord: vaak.

• Onveiligheidsgevoelens  

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? 

Antwoord: ja. 

• % laag opgeleiden  

Hoogst voltooide opleiding is maximaal lbo, 

vmbo/mavo (zelf gerapporteerd)

• % doorstroom naar HAVO/VWO  

Het % van de groep 8 leerlingen van de basisscho-

len dat doorstroomt naar HAVO/ VWO (Cijfers 

Onderwijs, Afdeling Maatschappelijke Ontwikke-

ling Gemeente Utrecht)

• % met matige of slechte gezondheid  

Deze indicator geeft aan hoe een individu zijn of 

haar eigen gezondheid over het algemeen ervaart 

en is gebaseerd op een vraag uit de Gezondheids-

peilingen van Volksgezondheid, Gemeente 

Utrecht. Door landelijke bijstelling vraagstelling is 

2013 niet beschikbaar en is streefwaarde komen 

te vervallen.

• % jongeren met een startkwalificatie 

Een startkwalificatie is het minimale onderwijs-

niveau dat nodig is om een baan te vinden.  

Het gaat dan om een diploma voor havo, vwo of 

mbo (niveau 2). Cijfers Onderwijs, Afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht)

• % basisschoolleerlingen achterstand  

De registratie van dit gegeven wordt door  

het ministerie van OC&W (DUO) niet meer op 

krachtwijkniveau bijgehouden.

• % werkzoekenden (nww) 

Door administratieve wijziging zijn huidige  

cijfers van UWV niet meer vergelijkbaar met 

voor   gaande jaren. De afkorting nww staat voor 

niet-werkende werkzoekenden.

Definities

Streefwaarden
Voor een drietal indicatoren zijn geen streefwaarden 

opgesteld. Het betreft de indicatoren Jongeren

met startkwalificatie (hiervoor zijn alleen cijfers  

voor 2011 beschikbaar), Huishoudens met bijstand

en Aandeel uitkeringsontvangers (hiervoor geldt  

dat de indicator sterk conjunctuur gevoelig is en

de krachwijken hier zelf niet op sturen).

Van een aantal indicatoren die eerder gekozen waren, 

zijn geen gegevens meer beschikbaar omdat deze 

door verandering van registratie  niet verzameld 

(konden) worden in 2015. Dit zijn bijvoorbeeld 

aandeel leerlingen met achterstandspositie en 

aandeel sociale huurwoningen. 

Statistische toetsing
Bij steekproefonderzoek zoals de Inwonersenquête 

kan het gebeuren dat de berekende vergelijkingen  

of ontwikkelingen door toevalsfactoren niet volledig 

overeenstemmen met de werkelijkheid. Bij elk 

getoond percentage of rapportcijfer hoort een marge 

rond de gemeten uitkomst. Alleen bij dit type 

gegevens toetsen en vermelden we of verschillen  

of ontwikkelingen statische significant zijn.  
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Inwoners:  

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), gemeente 

Utrecht.

Inwonersprognose:  

Prognose gemeente Utrecht, gemeente Utrecht, 

Onderzoek.

Gezondheid:  

Beleid Expertise en Onderzoek, gemeente Utrecht, 

Volksgezondheid

Woningen:  

Vastgoed Informatie (VGI), gemeente Utrecht.

Huishoudens met bijstand:  

Werk en Inkomen, gemeente Utrecht.

Vestigingen detailhandel:  

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register.

Aantal banen:  

Provinciaal Arbeidsplaatsen Register.

Woninginbraak:  

Politie, bewerking Onderzoek.

Geweld:  

Politie, bewerking Onderzoek.

Overige indicatoren:  

Inwonersenquête 2015, gemeente Utrecht,  

Onderzoek. 

Bijlage 2
Bronnen
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