
Samenvatting WijkWijzer 2017 

Bevolking & wonen 

Inwoners 

Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern 

de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest. De Binnenstad is Utrechts 

kleinste wijk.  

Prognose 

In 2040 zal de stad zijn gegroeid naar 425.400 inwoners en zal Zuidwest, met 55.957 

inwoners, de grootste wijk van Utrecht zijn. Zuidwest maakt in deze periode dan ook de 

grootste groei door (+18.222 inwoners). Ook Leidsche Rijn zien we groeien met ruim 

16.000 inwoners. Deze wijk zal in 2040 meer dan 50.000 inwoners hebben. Vleuten-De 

Meern telt op dit moment de meeste inwoners, maar zal tot aan 2040 de relatief kleinste 

groei doormaken (+5.700 inwoners).  

Woningen 

In Utrecht staan 148.212 woningen. De wijken met het hoogste aantal woningen zijn 

Noordwest (19.815 woningen) en Vleuten-De Meern (17.777 woningen). De Binnenstad 

(9.203 woningen) is de enige wijk die minder dan 10.000 woningen telt.  

Leeftijd 

Op leeftijdsgebied zijn een aantal opvallende verschillen tussen de wijken. In Leidsche Rijn 

en Vleuten-De Meern wonen relatief veel kinderen t/m 17 jaar en weinig jongeren in de 

leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar. In Oost zien we juist een oververtegenwoordiging van 18 t/m 

24-jarigen. De Binnenstad valt op vanwege het hoge aandeel inwoners in de 

leeftijdscategorie 25 t/m 34 jaar en Overvecht vanwege het hoge aandeel 55-plussers.  

  



Sociaal-economisch 

Bijstand 

Van alle Utrechtse huishoudens heeft 6,5% een bijstandsuitkering. In Overvecht ligt dit 

aandeel, met 18,2%, het hoogst van alle wijken. Oost is de wijk met de minste 

bijstandsuitkering per huishouden.  

Vergeleken met vier jaar geleden zien we vooral in de wijk Zuidwest een duidelijke toename 

(7,3% in 2012, 11,7% in 2016). En hoewel het aandeel huishoudens met bijstand in Leidsche 

Rijn lager ligt dan het gemiddelde, zien we daar wel een toename (2,6 in 2012, 4,3 in 2016).    

Banen 

In Utrecht zijn 72 banen per 100 inwoners. Het aantal banen is het hoogst in de Binnenstad 

(306 banen per 100 inwoners) en Oost (162 banen per 100 inwoners). In Noordwest, Zuid en 

Noordoost zijn juist relatief weinig banen te vinden.  

In vier jaar tijd is het aantal Utrechtse banen per 100 inwoners licht gedaald. West en 

Leidsche Rijn zijn wijken met een bovengemiddelde werkgelegenheid, maar waar wel sprake 

is van een daling van het aantal banen. Ook Oost heeft meer banen dan gemiddeld. In 

tegenstelling tot de Utrechtse trend is daar sprake van een groeiend aantal banen.  

  



Veiligheid 

Onveiligheidsgevoelens 

In 2016 voelt 33% van de Utrechters zich wel eens onveilig in de eigen buurt. De 

onveiligheidsgevoelens zijn het hoogst in de wijk Overvecht; het merendeel van de inwoners 

(54%) voelt zich daar wel eens onveilig in de eigen buurt. In Oost ligt het aandeel dat zich 

wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, met 22%, het laagst van alle wijken.  

De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt zijn in vier jaar tijd twee procentpunten 

gestegen (31% in 2012, 33% in 2016). In vrijwel alle wijken is deze ontwikkeling terug te 

zien. De wijk Leidsche Rijn vormt hierop een uitzondering. Daar daalt het gevoel van 

onveiligheid in de eigen buurt van 32% in 2012 naar 25% in 2016.  

Jongerenoverlast 

Ongeveer een kwart van de Utrechters (23,5%) heeft vaak last van jongeren op straat. In de 

wijk Overvecht ligt dat aandeel (45,3%) bijna twee keer zo hoog. In Noordoost hebben 

inwoners relatief het minste last van jongeren op straat (10,3%).  

De jongerenoverlast is in heel Utrecht toegenomen van 20,7% in 2012 naar 23,5% in 2016. 

In alle wijken, behalve Noordoost en Zuid, zien we dat de jongerenoverlast stijgt in deze 

periode van vier jaar. In Noordwest en Overvecht is sprake van de grootste stijging.    

Woninginbraak 

In 2016 kwam het aantal woninginbraken per 1.000 woningen uit op 11,1. De wijk met het 

meeste aantal woninginbraken is Noordwest, met 13,7 woninginbraken per 1.000 woningen. 

In Leidsche Rijn zijn in 2016 juist relatief weinig woninginbraken (5,7 per 1.000 woningen).  

Het aantal woninginbraken in Utrecht is in vier jaar tijd flink gedaald (-7,0 inbraken per 

1.000 woningen). Het sterkst is de daling in Leidsche Rijn (17,7 in 2012, 5,7 in 2016) wat 

maakt dat Leidsche Rijn in 2016 de best scorende wijk is. Ook in Noordwest is de daling 

sterker dan gemiddeld in Utrecht. De Binnenstad is de enige wijk waar het aantal 

woninginbraken niet daalt maar gelijk blijft.  

Geweld 

Het aantal geweldsincidenten per 1.000 inwoners en arbeidsplaatsen ligt voor de stad 

Utrecht op 3,8. In de Binnenstad (8,4) ligt dit promillage meer dan twee keer zo hoog. In 

Oost (1,7) worden juist relatief weinig geweldsincidenten geregistreerd.  

In Utrecht is sprake van een daling van het aantal geweldsincidenten per 1.000 inwoners en 

arbeidsplaatsen (5,4 in 2012, 3,8 in 2016). De daling is terug te zien in alle wijken, maar is 

het sterkst in Overvecht en Noordwest.  



Sociale infrastructuur & participatie 

Buurtoordeel 

Het algemeen buurtoordeel komt voor de stad Utrecht uit op een 7,1. De hoogste scores 

zien we in de Binnenstad (8,1) en Noordoost (8,0). Overvecht heeft met een 4,9 de laagste 

score van alle wijken.  

Hoewel in Utrecht het algemeen buurtoordeel in vier jaar tijd niet is veranderd, zijn er wel 

opvallende verschillen tussen de wijken. In Overvecht is de score gedaald van een 5,5 naar 

een 4,9. De grootste stijging zien we in Leidsche Rijn. In 2012 lag het algemeen 

buurtoordeel daar op een 6,9 en in 2016 op een 7,3.  

Sociale cohesie 

In 2016 komt de score voor sociale cohesie uit op een 5,8. In Noordoost is de cohesie het 

hoogst, met een score van 6,5. Overvecht scoort met een 4,5 het laagst van alle wijken.  

De sociale cohesie in Utrecht is, vergeleken met vier jaar geleden, nagenoeg gelijk gebleven. 

De ontwikkeling die er het meest uitspringt is die in de wijk Overvecht. Daar daalt de sociale 

cohesie van een 4,8 naar een 4,5.  

Actief in de buurt 

Meer dan een kwart van de Utrechters (28%) is actief in de buurt. De wijken Noordoost (34%), 

Leidsche Rijn (34%) en Zuid (33%) kennen relatief gezien de meeste actieve inwoners.  

Negatieve toekomstverwachting 

In 2016 denkt 13% van de Utrechters dat hun eigen buurt de komende jaren slechter zal 

worden. Grote uitschieter is de wijk Overvecht, waar meer dan een derde (37%) een 

negatieve verwachting heeft over de toekomst van de buurt.  

Het aandeel Utrechters met een negatieve toekomstverwachting is in vier jaar tijd niet 

veranderd. Daarentegen zien we in Overvecht een toename van 8 procentpunten. In de 

Binnenstad is juist sprake van een positieve ontwikkeling. Het aandeel inwoners in de 

Binnenstad dat denkt dat de buurt slechter zal worden, daalt van 14% in 2012 naar 9% in 

2016.  

 

  



Openbare ruimte & verkeer 

Openbare ruimte 

Het gemiddelde rapportcijfer dat Utrechters geven voor de staat van de openbare ruimte bij 

hen in de buurt komt in 2016 uit op een 6,6. Zuidwest (5,9) en Overvecht (6,0) zijn de 

wijken met het laagste rapportcijfer.  

Waar het rapportcijfer voor de openbare ruimte voor Utrecht als geheel in vier jaar tijd 

nauwelijks is veranderd, zien we in de wijken Vleuten-De Meern en Oost een positieve 

ontwikkeling.  

Verkeersveiligheid 

Ongeveer twee op de vijf Utrechters (41%) is tevreden over de verkeersveiligheid in de buurt. 

In Zuid ligt de tevredenheid, met 60%, het hoogst van alle wijken. In Overvecht (32%) en 

Noordwest (34%) zijn inwoners het minst tevreden over de verkeersveiligheid.  

De tevredenheid over de verkeersveiligheid is in Utrecht gedaald van 47% in 2012 naar 41% 

in 2016. In vrijwel alle wijken zien we deze daling terug. In West en Overvecht is de daling 

het grootst; in beide wijken daalt het cijfer met 14 procentpunten. De wijk Zuid is de enige 

wijk waar de tevredenheid niet daalt maar stijgt.  

Fiets parkeren 

De helft van de Utrechters is tevreden over plekken om hun fiets neer te zetten in de buurt. 

Vleuten-De Meern steekt er met kop en schouders bovenuit, met een tevredenheid van 71%. 

Maar ook in Leidsche Rijn (63%) en Zuid (61%) is sprake van een hoge tevredenheid. In de 

Binnenstad is de tevredenheid met plekken om de fiets te parkeren het laagst.  

In Utrecht daalt de tevredenheid met fietsparkeerplekken in de buurt van 53% in 2012 naar 

50% in 2016. In de wijk Noordoost zien we het cijfer het sterkst dalen (53% in 2012, 40% in 

2016). 

Auto parkeren 

Ongeveer de helft van de Utrechters (51%) is tevreden over de parkeerplekken in de buurt. In 

de Binnenstad en Oost is de tevredenheid het laagst met 32% respectievelijk 38%. De wijk 

Zuid valt op door de relatief hoge tevredenheid (67% is tevreden). 

 

In heel Utrecht zien we dat de tevredenheid met parkeerplekken in vier jaar tijd nauwelijks is 

veranderd. De sterkste daling zien we in de wijk Zuidwest, waar de tevredenheid is gezakt 

van 56% in 2012 naar 45% in 2016. Leidsche Rijn valt juist op door de positieve ontwikkeling 

(49% in 2012, 55% in 2016).  
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