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WijkWijzer 2011

De tien Utrechtse wijken in cijfers



Inleiding
Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf

belangrijke thema's (bevolking & wonen, sociaal-economisch, veiligheid, sociale infrastructuur & participatie

en openbare ruimte & verkeer) vergelijken we de wijken onderling en de ontwikkeling van de wijken met die

van de stad als geheel. Ook beschrijven we per wijk de meest in het oogspringende kenmerken. De

Inwonersenquête 2010 is de voornaamste informatiebron van de WijkWijzer. Daarnaast is gebruik gemaakt

van registratiegegevens van de gemeente en van derden. Meer cijfers over de wijken kunt vinden in WistUdata

(www.utrecht.nl/wistudata).
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Utrechtse wijken vergeleken 

Bevolking & wonen

Op 1 januari 2011 telt de gemeente Utrecht 311.405 inwoners. Dat zijn ruim 4.000 inwoners meer dan het

jaar daarvoor. De wijk Vleuten-De Meern is de grootste wijk, met 41.353 inwoners en de verwachting is dat dit

in 2020 nog steeds Utrechts grootste wijk is. De wijk Leidsche Rijn zal naar verwachting de sterkste groei

doormaken. In 2020 zal het inwonertal in deze wijk bijna zijn verdubbeld naar 49.422 inwoners.   

In de relatief jongere wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vinden we ook de jongste bevolking (0 t/m 17

jarigen). Overvecht telt daarentegen relatief veel 55-plussers en ook de groep niet-westerse allochtonen is hier

sterk vertegenwoordigd. Verder heeft Overvecht veruit het grootste aandeel sociale huurwoningen (72%).

Sociaal-economisch

Het aandeel werkzoekenden komt op 1 januari 2011 uit op 3,3% en onder jongeren (15 t/m 26 jaar) op 1,0%.

In Oost vallen de cijfers gunstiger uit terwijl Overvecht juist hogere aandelen kent. Ook het aandeel

huishoudens met bijstand is in Overvecht hoog (13,1%). 

Het aantal vestigingen detailhandel is het hoogst in de Binnenstad. Ook zien we in deze wijk het hoogste

aantal banen per 100 inwoners. In de wijk Zuid is het aantal banen het schaarst.

Veiligheid

Meer dan een kwart van de Utrechters (27%) voelt zich in 2010 wel eens onveilig in de eigen buurt en bijna

één op de vijf (19%) ervaart wel eens overlast van jongeren in de buurt. De wijk Overvecht heeft de minst

gunstige cijfers, terwijl Vleuten-De Meern het op beide onderwerpen het beste doet. Woninginbraken komen

het vaakst voor in de wijk Noordoost. Vergeleken met andere wijken, komt vandalisme vaker voor in

Noordwest. Geweld (met name uitgaansgeweld) komt het vaakst voor in de Binnenstad. 

Sociale infrastructuur & participatie

Het oordeel over de buurt is in de Binnenstad (8,2) het meest positief. In vergelijking met de andere wijken

hebben inwoners van Overvecht een lagere waardering voor hun buurt (5,7) en ook de sociale cohesie is in

deze wijk betrekkelijk laag. In Overvecht verwacht ook een relatief groot aandeel (27%) dat het in de toekomst

slechter zal gaan met de buurt. De wijken Binnenstad en Overvecht vallen ook op als wordt gekeken hoe het

met de inwoners gaat. Het maatschappelijk welbevinden en de zelfredzaamheid van de inwoners van de
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Binnenstad zijn hoog. Overvecht blijft juist wat achter ten opzichte van de andere wijken. 

Leidsche Rijn heeft het hoogste aandeel inwoners dat actief is in de buurt en Noordoost heeft in

verhouding de meeste vrijwilligers. Over de sportvoorzieningen zijn inwoners in Zuidwest het minst

te spreken. De tevredenheid is het grootst in Leidsche Rijn. 

Openbare ruimte & verkeer

Leidsche Rijn en Oost krijgen van hun inwoners het meest positieve oordeel over de schoonheid van

de buurt. In deze wijken geven mensen ook minder vaak aan dat ze last hebben van rommel op

straat. In de wijk Vleuten-De Meern ervaren de minste inwoners (14%) rommel op straat.   

Een groot deel (71%) van de inwoners van Overvecht spreekt zich positief uit over de

parkeergelegenheid in de buurt. In de Binnenstad is veel minder tevredenheid. De

verkeersveiligheid geeft de meeste problemen in de wijken West en Noordwest. In Zuid zijn

inwoners hier juist vaak tevreden over. 

Utrechtse wijken vergeleken op vijf belangrijke thema's, 2010
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Ontwikkeling wijken en stad

In bovenstaande kleurentabel worden de ontwikkelingen 2008-2010 in de wijk afgezet tegen de

ontwikkelingen in de stad. Groene kleuren duiden op een positievere ontwikkeling dan stedelijk en rode

kleuren op een negatievere ontwikkeling. Deze kleuren staan los van de ontwikkeling in de wijk zelf. Een wijk

die zich positief ontwikkelt, kan alsnog rood kleuren omdat de ontwikkeling minder sterk is dan gemiddeld in

Utrecht. De ontwikkeling in de wijken zelf vindt u terug in de hierna volgende wijkpagina's. 

Wanneer we op basis van 20 indicatoren de ontwikkeling in de wijken in de afgelopen twee jaar vergelijken

met de ontwikkeling in heel Utrecht, vallen de wijken Zuidwest en West op in positieve zin. In Zuidwest is de

ontwikkeling op sociaal-economisch vlak en op het gebied van veiligheid overwegend positiever dan stedelijk.

Vooral de snellere afname van het aandeel werkzoekenden (15-26 jaar) en het aantal woninginbraken zijn

opvallend. Bij West zit de positievere ontwikkeling vooral in thema's rond de openbare ruimte en verkeer.

Vergeleken met heel Utrecht is er een gunstigere ontwikkeling voor het oordeel van bewoners over rommel op

straat, parkeergelegenheid en verkeersveiligheid.  

Hoewel Noordoost gemiddeld goede cijfers behaalt, heeft deze wijk zich in twee jaar tijd het minst gunstig

ontwikkeld vergeleken met de ontwikkeling in heel Utrecht. Op 9 van de 20 indicatoren is de ontwikkeling

veel slechter dan stedelijk. Zo is de jongerenoverlast in deze wijk toegenomen terwijl er in de andere wijken

geen verandering was of sprake was van een lichte daling. Ook de sterke stijging van het aandeel mensen dat

last heeft van rommel op straat is noemenswaardig, aangezien de score stedelijk praktisch onveranderd is

gebleven. Leidsche Rijn ontwikkelt zich vergeleken met de stad ook minder positief. Vooral op sociaal-

economische indicatoren blijft de ontwikkeling achter. Maar ook woninginbraak, tevredenheid met

sportvoorzieningen en rommel op straat dragen bij aan deze minder positieve ontwikkeling vergeleken met

de stad.   

Ontwikkeling in de wijken ten opzichte van de stedelijke ontwikkeling, 2008-2010 
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Wijk West

• Met 27.259 inwoners is wijk West de zevende wijk van Utrecht.

• Hoewel in West het aantal huishoudens in de bijstand is toegenomen van 3,8% in 2008 naar 4,4% in 2010, ligt

het aandeel nog steeds onder het stedelijk gemiddelde.

• Mensen voelen zich in West vaker onveilig in de eigen buurt dan gemiddeld. Woninginbraak is toegenomen en

komt in West bovendien vaker voor dan stedelijk het geval is. 

• Net zoals in alle andere wijken van Utrecht zijn inwoners van West wat actiever in de buurt en hebben ze wat

minder vaak een negatieve verwachting voor hun buurt.

• De tevredenheid met parkeergelegenheid en verkeersveiligheid is in West in twee jaar toegenomen.  
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Wijk Noordwest

• Noordwest heeft 40.862 inwoners en is daarmee Utrechts tweede wijk.

• Het aandeel inwoners dat zich in Noordwest wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is afgenomen van 43%

naar 37%. Vergeleken met de stad voelen inwoners van Noordwest zich vaker onveilig.

• Vergeleken met 2008 is het aantal woninginbraken per 1.000 woningen flink toegenomen.

• In 2010 is het aandeel inwoners dat actief is in de buurt met de helft toegenomen.

• De inwoners van Noordwest zijn hun buurt in twee jaar tijd schoner gaan vinden. Tevredenheid over de

verkeersveiligheid blijft achter ten opzichte van de stad.  
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Wijk Overvecht

• Overvecht neemt wat betreft bevolkingsomvang (31.422 inwoners) de vijfde plek in van de tien Utrechtse

wijken.

• De wijk Overvecht telt relatief meer werkzoekenden (6,2%) dan stedelijk (3,3%). Ook het aandeel huishoudens

met bijstand ligt een stuk hoger. 

• In Overvecht voelen mensen zich vaker onveilig in de eigen buurt (43%) dan gemiddeld in de stad (27%). Ook

het aantal geweldsincidenten ligt hoger. Wel is er op deze thema's een licht positieve ontwikkeling vergeleken

met twee jaar geleden.

• Relatief veel inwoners van

Overvecht hebben een negatieve

toekomstverwachting voor hun

buurt. Het algemeen

buurtoordeel en de sociale

cohesie vallen in Overvecht laag

uit vergeleken met de stad. 

• De parkeergelegenheid wordt in

Overvecht bovengemiddeld

positief beoordeeld. 



9WijkWijzer 2011

Wijk Noordoost

• In de wijk Noordoost wonen 36.059 mensen, waarmee deze wijk de derde wijk van Utrecht is.

• Vergeleken met de stad zijn er in Noordoost minder huishoudens met bijstand. 

• Overlast van jongeren is ten opzichte van twee jaar geleden toegenomen van 8% naar 13%. Er is

ook een flinke stijging van het aantal woninginbraken.  

• De mensen die in Noordoost wonen, zijn relatief tevreden over hun buurt (rapportcijfer 7,9). In

2010 vinden inwoners hun buurt minder schoon dan in 2008.  

• Over de parkeergelegenheid in de buurt zijn inwoners de afgelopen twee jaar meer tevreden

geworden. Toch ligt het nog onder het stedelijk niveau. De verkeersveiligheid wordt positiever

beoordeeld. 
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Wijk Oost

• Oost is wat betreft inwonertal Utrechts zesde wijk. Het aantal inwoners van Oost bedraagt 30.452. 

• Het aandeel werkzoekenden en huishoudens met bijstand ligt in Oost een stuk lager dan stedelijk.

• Inwoners van Oost ervaren minder overlast van jongeren dan elders in de stad. De onveiligheidsgevoelens in de

buurt liggen lager dan stedelijk en zijn bovendien afgenomen. 

• Met rapportcijfer 8,0 zijn inwoners van Oost behoorlijk te spreken over hun buurt. De sociale cohesie is wat

hoger dan stedelijk. 

• De tevredenheid met parkeergelegenheid in de buurt ligt in Oost lager dan stedelijk en de verkeersveiligheid

juist hoger. 
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Wijk Binnenstad

• Wat betreft bevolkingsomvang is de

Binnenstad (16.703 inwoners) de kleinste wijk

van Utrecht. 

• In de Binnenstad wonen relatief weinig huishoudens met een bijstandsuitkering (2,9%). 

• De ervaren onveiligheid in de buurt is afgenomen. In de Binnenstad vinden wel veel geweldsincidenten plaats

vergeleken met gemiddeld in de stad. Woninginbraken komen daarentegen in de Binnenstad minder vaak voor

dan gemiddeld.

• Vergeleken met twee jaar geleden zijn inwoners van de Binnenstad nog wat positiever over hun buurt

(rapportcijfer 8,2). De wijkbewoners zijn ook vaker actief in hun buurt.

• De parkeergelegenheid (30% tevreden) wordt een stuk minder positief beoordeeld dan gemiddeld.
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Wijk Zuid

• Wijk Zuid telt 26.153 inwoners waarmee het de achtste wijk van Utrecht is.  

• Het aandeel huishoudens in de bijstand is in twee jaar tijd gestegen van 4,9% naar 5,8%. 

• Onveiligheidsgevoelens zijn in Zuid afgenomen. In 2010 voelt 29% zich onveilig terwijl dit in 2008

nog 37% was. 

• De rapportcijfers voor het algemeen buurtoordeel (7,1) en de sociale cohesie (5,8) komen ongeveer

uit op het stedelijk gemiddelde. 

• De verkeersveiligheid en parkeergelegenheid worden in Zuid bijzonder positief beoordeeld. 
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Wijk Zuidwest

• Met 35.821 inwoners is wijk Zuidwest de vierde wijk van de stad. 

• Op 1 januari 2011 zijn er in Zuidwest minder werkzoekenden (4,1%) dan twee jaar daarvoor (5,4%).

Er zijn relatief veel huishoudens met een bijstandsuitkering (8,0% vergeleken met 5,2% stedelijk).

• Bijna een derde van de inwoners van Zuidwest ervaart overlast van jongeren in hun buurt en een

iets groter deel voelt zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Dit is een minder rooskleurig beeld

dan voor heel Utrecht geldt. De onveiligheidsgevoelens zijn in twee jaar tijd afgenomen. 

• Het algemeen buurtoordeel en de sociale cohesie zijn in Zuidwest minder positief dan stedelijk. 

• Volgens de inwoners van Zuidwest is de buurt in twee jaar tijd schoner geworden. 
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Wijk Leidsche Rijn

• Met 25.321 inwoners is Leidsche Rijn de negende wijk van Utrecht. Naar verwachting verdubbelt het inwonertal

van Leidsche Rijn in 2020 en wordt het de tweede wijk van Utrecht.  

• Leidsche Rijn telt op 1 januari 2011 meer werkzoekenden en huishoudens met een bijstandsuitkering (beide

3,0%) dan twee jaar eerder. De stedelijke cijfers liggen hoger. 

• Onveiligheidsgevoelens zijn gedaald en liggen lager dan in heel Utrecht. Ook het promillage woninginbraken is

in Leidsche Rijn lager dan gemiddeld in de stad, hoewel er wel een lichte toename is. Er zijn betrekkelijk weinig

geweldsincidenten in Leidsche Rijn. 

• De inwoners van Leidsche Rijn geven in 2010 vaker aan dat ze actief zijn in hun buurt dan in 2008.

• Er is een toename zichtbaar in tevredenheid over parkeergelegenheid en de verkeersveiligheid in de buurt. 
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Wijk Vleuten-De Meern

• Vleuten-De Meern heeft 41.353 inwoners en heeft van alle Utrechtse wijken de meeste inwoners. In

2010 was Noordwest nog de grootste wijk. 

• Relatief weinig inwoners van Vleuten-De Meern zijn werkzoekend (2,3%). Ook zijn er weinig

huishoudens met een bijstandsuitkering (1,7%).

• Woninginbraken komen in Vleuten-De Meern relatief weinig voor, maar zijn in twee jaar tijd wel

toegenomen. De cijfers voor onveiligheidsgevoelens, jongerenoverlast en geweld zijn relatief

gunstig en ontwikkelen zich positief. 

• Inwoners van Vleuten-De Meern zijn vergeleken met twee jaar geleden wat actiever in de buurt en

hebben wat minder vaak een negatieve verwachting voor hun buurt. 

• Over de mogelijkheid om de auto in de buurt te parkeren is in Vleuten-De Meern in twee jaar tijd

wat meer tevredenheid ontstaan. 
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Bestuursinformatie
Actuele inzichten, betrouwbare cijfers, de tendensen juist geïnterpreteerd. 

Bestuursinformatie —de onderzoeksafdeling van de gemeente Utrecht— ondersteunt 

gemeentebestuur en beleidsmakers met onderzoek, statistiek en advies.

Zo maken wij bij Bestuursinformatie werk van een beter Utrecht.

Meer weten?

www.onderzoek.utrecht.nl

telefoon 030 – 286 13 50
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