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Behoeftenonderzoek 

• 43 enquêtes afgenomen 

• 21 daarvan bij twee kerken in de wijk 
(Wilhelminakerk en Aloysiuskerk) 

• 19 tijdens Parade Puur Oost 

• 2 bij Podium Oost 

• 1 in de wijk 
 



Spreiding over buurten 

• Abstede: 5  
• Antonius: 1 
• Koningsweg: 1 
• Oost: 4 
• Oudwijk: 4 
• Rijnsweerd: 1 
• Rubenslaan: 3  
• Schilderswijk: 21  
• Wilhelminapark:2 

 



Leeftijd 



WMO-ondersteuning 

• 37% van de ondervraagden (16 personen)  maken 
gebruik van WMO vervoersondersteuning.  

• Bijna 75% van hen (32 personen) van hen maken 
geen gebruik van ondersteunende hulpmiddelen, 
zoals een scootmobiel, rolstoel of rollator bij het 
reizen.  

• 25 % maakt gebruik van hulpmiddel. Onder hen:  
- 7 rollatorgebruikers 
- 3 scootmobielrijders  
- 4 rolstoelers (soms gecombineerd). 
 



Cijfer voor openbaar vervoer 

• Het openbaar vervoer in de wijk krijgt een 6,4 
gemiddeld.  

 

• Dat lijkt niet zo slecht, maar uit de gegevens 
blijkt dat dit cijfer sterk afhankelijk is van de 
nabijheid van een bushalte én van de eigen 
mobiliteit. Voor mensen die toch al lastig ter 
been zijn, is het openbaar vervoer vaak geen 
optie.  

 



Tips voor beter openbaar vervoer  

• Bussen zijn op bepaalde tijdstippen zeer vol (met 
studenten) waardoor er een gebrek aan 
zitplaatsen is voor ouderen. En niet iedereen 
staat op voor ouderen. 

• Bussen rijden op onverwachte momenten en 
regelmatig niet, vanwege uitval elektriciteit. 
Mensen wachten dan voor niets bij halte. 

• Veel klachten over bushalte lijn 8 die te ver en op 
een onveilige plek staat voor bezoekers van het 
Diakonessenhuis.  



Prioritering bestemmingen 

• Ziekenhuis (20) 

• Boodschappen (16) 

• Sociale activiteiten (15) 

• Bezoek aan bekenden (14) 

• Huisartsen (13) 

• Culturele activiteiten (10) 

• Uiterlijk & verzorging (7) 



Verwachte gebruik kleinschalig 
wijkvervoer (1) 

Dagelijks: 3 

Wekelijks: 9 

Eén keer per maand: 8 

Soms: 19 



Verwachte gebruik kleinschalig 
wijkvervoer (2) 

 

Vooral ochtend: 11 

Ochtend en middag: 3  

Vooral middag: 5   

Middag en avond: 2  
Vooral avond: 2 

Ochtend, middag en avond: 15 



Inzet vrijwillige chauffeurs 



Conclusie 

Kleinschalig wijkvervoer in Oost als extra 
aanvulling is relevant voor: 
 

1) met name voor mensen die niet over eigen 
vervoer beschikken,  

2) wat slechter ter been zijn en/of  

3) die verder weg wonen van haltes van 
openbaar vervoer. 

 



Tips voor nog plezieriger wonen in 
Utrecht Oost 

 

1. Meer contact met buren, maatjes, 
huisbezoek, onder de mensen, gezelligheid 
(buurtmarkt?) 

2. Wonen voor ouderen (kleiner, aangepaste 
woningen, gemeenschappelijke ruimte, 
gemeenschappelijk wonen, zorgwoningen) 

3. Verbinden van mensen, van jong en oud, met 
activiteiten  


