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Samenvatting
In opdracht van Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is een enquête/wijkpeiling ontwikkeld die zowel
face-to-face als digitaal is afgenomen. De gesprekken zijn gehouden op straat in de wijk Utrecht
Oost. Mensen hadden ook de mogelijkheid om de enquête digitaal in te vullen. Ze zijn hierover
geïnformeerd via een artikel op de website van de Oostkrant, via het platform en de nieuwsbrief van
Oost voor Elkaar en via de nieuwsbrief van het wijkbureau.
Het doel van dit onderzoek was om een beter onderbouwd beeld te krijgen van wat bewoners
belangrijk vinden óf missen in de wijk. De volgende onderwerpen zijn in het onderzoek aan bod
gekomen: informatieverspreiding, digitale vaardigheden, veiligheid, woongenot en openbare ruimte.
De (half-gestructureerde) enquête/wijkpeiling bestond in totaal uit 16 vragen. Tot vraag 7 hebben
230 respondenten de enquête ingevuld en maar liefst 216 respondenten hebben de enquête volledig
doorlopen.
Uit het onderzoek is gebleken dat bewoners zeer tevreden zijn over het wonen in de wijk. Wel
noemen zij een aantal verbeterpunten. De belangrijkste: de aanpak van de verkeersveiligheid (en de
inzet van handhaving). Bewoners stellen meer sociale cohesie op prijs. Wellicht kan de inzet van een
buurtassistent die versterken. Verder is er een wens voor meer groen in de straten van de wijk, meer
woonvoorzieningen voor ouderen (en ook jongeren) en dat er meer activiteiten voor jongeren
worden georganiseerd (met name de doelgroep tussen de 11 en 18 jaar). De resultaten van dit
onderzoek sluiten aan bij eerdere onderzoeken van de gemeente. Aanbeveling is om de cijfers verder
in te kleuren door face-to-face gesprekken in de verschillende buurten.
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1.0 Inleiding
Voor praktijkleren 1 zocht ik een stage die aan het competentieprofiel voor Management in de Zorg
van de Hogeschool Utrecht voldeed. Vóór de zomervakantie kwam op school de vacature binnen van
de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar waarin zij zochten naar een stagiaire om een nulmeting te doen
in de wijk Utrecht Oost. Ik rijd en wandel af en toe door Utrecht Oost en ik was benieuwd welke
onderwerpen spelen in deze mooie wijk waar ik mij snel thuis voel.
De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wil graag, mede op verzoek van Platform Oost (een informeel
samenwerkingsverband met het wijkcentrum Podium Oost en de Oostkrant) en ter ondersteuning
van de samenwerking op het gebied van welzijn, gezondheid en zorg , een nulmeting uitzetten onder
bewoners en ondernemers uit de wijk. Doel is om inzicht te krijgen in wat er leeft onder bewoners
om zo (mede) te bepalen waar de aandacht in het beleid en activiteiten vooral naar uit zou moeten
gaan.
Om inzicht te krijgen in deze behoeften zijn de volgende hoofd- en deelvragen geformuleerd:
Hoofdvraag: Hoe ervaren bewoners Utrecht Oost?
Deelvragen: 1) Wat is het doel van de wijkpeiling?
2) Hoe kan het beste een wijkpeiling worden vormgeven?
3) Hoe bereik je bewoners van Utrecht Oost?
4) Wat zegt de wijkpeiling over het welbevinden van Utrecht Oost?
In dit eindrapport komen alle onderdelen van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk 1 wordt het doel
van het onderzoek beschreven. Vervolgens worden aan de hand van de theorie in hoofdstuk 2 de
methoden van onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek en de
bijbehorende deelvragen behandeld. Het laatste hoofdstuk trekt conclusies uit de bevindingen,
beantwoording van de hoofdvraag en deelvragen en geeft aanbevelingen voor de focus van de
wijkcoöperatie in het komend jaar.
Tijdens mijn stage bij Oost voor Elkaar heb ik tevens deelgenomen aan een buurtonderzoek in de
buurt Sterrenwijk. Tijdens dit buurtonderzoek heb ik, samen met bewoners en professionals,
gesprekken gevoerd met bewoners. Dit vond plaats in het kader van GROZUtrecht, een nieuw
regionaal samenwerkingsverband voor de kanteling van zorg naar gezondheid. Het contact en het
gesprek met buurtbewoners ontstond door aan te bellen en aan de deur of in de huiskamer korte
gesprekken te voeren. De uitkomsten van dit buurtonderzoek staan in bijlage III. Ook heb ik gekeken
naar de cijfers over de wijk die in het kader van het Wijkpact ‘Samen Oost’ zijn verzameld. Deze staan
in bijlage II.
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2.0 Doel
De stad Utrecht bestaat uit 10 wijken. Iedere wijk heeft zijn eigen karakter. Op 1 januari 2020 telde
Utrecht 357.719 inwoners (Gemeente Utrecht, z.d.). Utrecht Oost is een van de tien Utrechtse
wijken. In 2021 woonden 32.200 mensen in de wijk (Allecijfers.nl, 2021). De wijk Oost wordt
gekenmerkt door een mix van veel studenten, een relatief beperkt aantal (sociale) huurwoningen en
veel hoogopgeleide tweeverdieners.
De Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar is een non-profit gemeenschaps- en netwerkorganisatie voor en
door bewoners, ondernemers en professionals in de wijk Utrecht Oost. De wijkcoöperatie is
opgericht om te zorgen voor zorgzame en veerkrachtige buurten waar bewoners goed geïnformeerd
zijn, omzien naar elkaar en op ongedwongen wijze met elkaar in verbinding staan.
Het doel van dit onderzoek is om een beter onderbouwd beeld te krijgen van wat wijkbewoners
belangrijk vinden óf missen in de wijk. De volgende onderwerpen komen in het onderzoek aan bod:
informatieverspreiding, digitale vaardigheden, veiligheid, woongenot en openbare ruimte.
Resultaat: een graadmeter voor de wijk
De wijkpeiling is te gebruiken als graadmeter voor wat er leeft in Utrecht Oost en is input voor een
wijkdiscussie over (vervolg)activiteiten. De gegevens van de wijlpeiling zijn verwerkt in het
voorliggende onderzoeksrapport. Op basis hiervan kunnen Oost voor Elkaar en partners input geven
aan bijvoorbeeld wijkdebatten (en via deze debatten speerpunten voor de gemeente Utrecht) en ook
gericht activiteiten opzetten of onderbouwen die aansluiten bij de behoeften in de wijk.
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3.0 Onderzoeksmethode
Bij het opstellen van het onderzoek is gebruik gemaakt van een vragenlijst (zie bijlage I) volgens een
surveyonderzoeksmethode en (half) gestructureerde dataverzamelingsmethode. Dat wil zeggen dat
de vragen van tevoren vast staan met beperkte ruimte voor flexibiliteit. De ondervraagde (de
respondent) kon kiezen uit een aantal voorgestructureerde antwoordmogelijkheden of het antwoord
zelf invullen. De antwoorden van de respondenten vormden de basis voor de dataset die de
onderzoeker heeft gebruikt in de (voornamelijk) kwantitatieve analyse. Bij kwantitatief onderzoek
verzamelt de onderzoeker cijfermatig (numerieke) gegevens (Verhoeven, 2018).
De wijkpeiling is uitgezet door stagiaire/onderzoeker Susanne Meijer. Zij sprak face-to-face
respondenten op verschillende plekken in Utrecht Oost. Daarnaast werd de wijkpeiling via een aantal
kanalen (de digitale nieuwsbrieven van Oost voor Elkaar, Oostkrant, Podium Oost en wijkbureau Oost
van de gemeente Utrecht) digitaal verspreid. De eis was om minimaal 120 respondenten te krijgen
en daarbij ook mensen op straat te benaderen.
Om de resultaten eenvoudig en op uniforme wijze te kunnen verwerken, is gebruik gemaakt van een
digitale enquêtetool (EnquêteTools). Voor deze tool is gekozen omdat hij gratis is en voldoende
ruimte bood voor het opslaan van de verzamelde gegevens. Een andere bekende tool
(Surveymonkey) viel af, omdat de onderliggende gegevens na het afronden van de enquête niet
beschikbaar zouden zijn.
Eisen van de opdrachtgever voor de wijkpeiling waren:
• representatief: voor de wijkpeiling worden meer dan 120 bewoners benaderd, verspreid over 13
buurten in de wijk Utrecht Oost, met een goede spreiding over verschillende leeftijden
• de vragenlijst wordt ook digitaal via diverse communicatiekanalen uitgezet
• compact: korte en overzichtelijke vragenlijst
• gebruiksvriendelijk: gemakkelijk in te vullen vragenlijst
• te gebruiken als nulmeting: de vragenlijst kan op andere momenten herhaald worden zodat er
een vergelijking mogelijk is

De wijkpeiling moet antwoord geven op de hoofdvraag: Hoe ervaren bewoners Utrecht Oost?
Deelvragen daarbij zijn: 1) Wat is het doel van de wijkpeiling?
2) Hoe kun je het beste een wijkpeiling vormgeven?
3) Hoe bereik je bewoners van Utrecht Oost.
4) Wat zegt de wijkpeiling over het welbevinden van Utrecht Oost?
De hypothese is dat bewoners in Utrecht Oost tevreden zijn, over het wonen in de wijk maar dat op
deelaspecten verbeteringen nodig zijn. Dit is het algemene beeld uit de Volksgezondheidsmonitor
(2020) van de gemeente.
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4.0 Resultaten en analyse
Hieronder staan de uitkomsten uit de enquête, te beginnen met de respons. Daarna worden de
opvallendste resultaten per vraag gepresenteerd.

4.1 Resultaten en analyse
Op de enquête is 262 keer geklikt (inclusief de resultaten van de fysiek ingevulde papieren versie van
vragenlijst). De vragenlijst is daarbij 216 keer volledig ingevuld. Alle lijsten waarbij de respondent
tot minstens vraag 7 is gekomen, zijn verwerkt in de totaaluitkomsten. Circa 25% van de lijsten (52
formulieren) zijn ingevuld op basis van een face-to-face gesprek. Ofwel: zo’n driekwart van de
respondenten heeft de vragenlijst zelf digitaal ingevuld. Door de lockdown vanwege corona
halverwege de stage was dit eind december 2021 de enige manier om de enquête nog ingevuld te
krijgen

4.1.1 De leeftijd van de respondenten:

Grafiek 4.1.1 Leeftijd van respondenten
Bijna de helft van de respondenten is tussen de 65 en 80 jaar, daarnaast is een derde tussen 45 en 65
jaar oud. Bewoners ouder dan 80 jaar en jongeren hebben de enquête aanzienlijk minder ingevuld.
Dit heeft te maken met de plekken waar de wijkpeiling is uitgezet en de communicatiekanalen die
zijn ingezet, zie hieronder.

4.1.2 Verdeling van de respondenten naar (sub) wijk van Utrecht Oost
Het merendeel van de respondenten komt uit Oudwijk (36,1%), de Schildersbuurt (13,9%), Buiten
Wittevrouwen (10,9%) en het Wilhelminapark (10%). Andere buurten zijn ook vertegenwoordigd
maar in mindere mate (Kromme Rijnwijk, IBB, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd, de Uithof en
Watervogelbuurt). Bovendien komt een aantal van de respondenten niet uit de wijk zelf, maar uit
omliggende wijken (zoals Wittevrouwen). Deze respondenten geven aan dat zij zich op de een of
andere manier verbonden voelen met Utrecht Oost, bijvoorbeeld omdat zij er gewoond hebben of
vaak komen.
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Grafiek 4.1.2 Respondenten verdeeld naar (sub)wijk

4.2 Antwoord op de vragen inclusief vaak gemaakte opmerkingen
Bij de vraag Welke communicatiekanalen gebruikt u om informatie over de wijk te krijgen? wordt
opvallend vaak (80% van de respondenten) de Oostkrant als belangrijkste bron voor informatie uit de
wijk genoemd. Sociale media (vooral twitter), stadskranten (vooral DUIC) en de digitale nieuwsbrief
van het wijkbureau van de gemeente Utrecht worden door 35% tot 40% van de respondenten
gebruikt. Meer specifieke digitale toepassingen, denk daarbij aan het digitaal wijkplatform Oost voor
Elkaar (16%) en Meldingen Overheid (23%), zijn vooralsnog minder bekend.
Opvallende reacties bij de mogelijkheid ‘Anders, namelijk’ over andere bronnen voor informatie over
de wijk zijn: buurtcontacten eventueel in een buurt-Whatsapp-groep, het bezoek aan of even binnen
lopen bij Podium Oost en andere nieuwsbrieven zoals van de SSH en ‘het contact met echte mensen’.
Een van de respondenten refereerde aan zijn vrouw als belangrijkste informatiebron en
communicatiekanaal.

Op de vraag Hoe digitaal vaardig bent u? geeft 72% van de respondenten aan over uitstekende
(36%) of goede ( 38%) digitale vaardigheden te beschikken. 19% van de respondenten vindt de
vaardigheden redelijk. Slechts 8 % van de respondenten geeft aan dat de digitale vaardigheden
matig of slecht zijn (respectievelijk 7% en 1%). Deze vraag is 234 keer ingevuld.
Het antwoord op deze vraag is niet verrassend, omdat de meeste respondenten de wijkpeiling
digitaal hebben ingevuld. Toch geeft ook dan ruim een kwart aan dat de digitale vaardigheden slecht,
matig of redelijk zijn.
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Cirkeldiagram 4.2.1 digital vaardigheid bewoners Utrecht Oost

Voelt u zich veilig in de wijk? Ja / Nee, waarom?
Deze vraag is 229 keer ingevuld en is 203 keer (88%) met ‘Ja’ beantwoord, 15 keer (7%) met ‘redelijk
veilig’ en 10 mensen (5%) gaven zich niet veilig te voelen. Ook uit de aanvullende opmerkingen bij
deze vraag valt op dat mensen Utrecht Oost als veilig en ook als prettig ervaren. Er worden wel
diverse opmerkingen gemaakt over diefstallen en inbraken in de wijk, agressie op straat, donkere
onoverzichtelijke plekken bijvoorbeeld in het park in de avond en overlast van mensen die naar het
Leger des Heils gaan.
Ook wordt bij deze vraag de verkeersveiligheid een aantal keer genoemd: te hard rijdende auto’s in
straten waar 30 mag worden gereden, elektrische fietsen die voorbij zoeven en wegversmallingen
die niet werken (zoals op de Oudwijkerdwarsstraat). Tips waar bewoners meekomen zijn meer
handhaving en voetgangersoversteekplaatsen.
Verder worden de trieste gevallen genoemd van een persoon die was overleden in de eigen woning
en pas na een paar dagen gevonden werd en een andere persoon die na een enkele weken werd
gevonden. ‘Meer onderlinge verbondenheid’, meer ‘plekken voor sociale ontmoetingen’ en meer
voorzieningen (een bibliotheek) dichtbij worden genoemd als verbeterpunten, eventueel met een
buurtassistent.

Wat vindt u van het vervoer in de wijk?
228 personen vulden deze vraag in. Ruim 50% vindt het vervoer in de wijk goed( 44%) of zelfs
uitstekend (8%). De andere helft van de respondenten is minder tevreden en beoordeelt het vervoer
als redelijk (26%), matig (11%) of slecht (6%).

10
Susanne Meijer | 1750669 | Jaar 2 MIDZ| Praktijkleren1 2B |

Wat vindt u van het vervoer in de wijk?
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Cirkeldiagram 4.2.2 vervoer in de wijk
Opvallend, zo blijkt uit de aanvullende informatiemogelijkheid, is dat buslijn 8 erg wordt gemist of
dat de route naar Utrecht Centraal niet compleet is , minder vaak rijdt, te omslachtig is of niet
toegankelijk is (met name voor mensen die slecht ter been zijn). Dit wordt door zeker een kwart van
de respondenten genoemd. Er worden verbeterpunten geopperd als deel(bak)fietsen, voldoende
fietsenrekken of een metrolijn.
Bij de opmerkingen wordt gerefereerd aan een mislukte poging van de Oost voor Elkaar om
Buurtmobiel naar de wijk te halen. Dit wordt nog steeds als een gemis ervaren.

Wat vindt u van de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen?
Deze vraag is 224 keer ingevuld. 65% van de respondenten vindt de toegankelijkheid goed (53%) of
uitstekend (12%). 12% geeft aan de toegankelijkheid redelijk te vinden en 5 % geeft aan dat dit
matig (4%) of slecht is (1%). Opvallend is dat 18% heeft geen mening heeft omdat zij geen gebruik
maken hiervan.
Bij verbeterpunten denkt men vooral aan een buurtsuper, een dependance van de bibliotheek en
meer levensloopbestendige woningen dan aan zorg- en welzijnsvoorzieningen. Plekken in de buurt
waar men elkaar kan ontmoeten of die lang blijven wonen in de wijk mogelijk maken. Want men
woont graag in Utrecht Oost. Een van de respondenten verwoordde het als volgt: ‘De beste plek op
aarde.’

Wat vindt u van het aantal en de spreiding van (laagdrempelige) ontmoetingsplekken in de
buurt?
Deze vraag 226 keer ingevuld. 38% van de bewoners is tevreden (34% geeft aan goed en 4%
uitstekend). 25% is redelijk tevreden en 14% vindt het aantal ontmoetingsplekken te gering (10%
antwoordde matig en 4% slecht). Opvallend is dat 23% van de respondenten ‘niet van toepassing’
invulde.
Uit de toelichting tijdens de face-to-face interviews werd aangegeven dat respondenten soms niet
weten waar ze ontmoetingsplekken kunnen vinden, geen aansluiting vinden of zich buitengesloten
voelden vanwege ‘kliekjes’.

Sluit uw woning aan bij uw woonbehoefte op dit moment?
Deze vraag is 226 keer ingevuld. Het merendeel (75%) geeft aan dat de woonbehoefte uitstekend
(43%) aansluit of goed is (32%) . 15% is redelijk tevreden en 10% matig (7%) of slecht (3%).
Wat opviel in de aanvullende opmerkingen:
- meer betaalbare ruimte en meer oppervlakte /vierkante meters voor gezinnen
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-

meer gelijkvloerse en kleinere woningen voor senioren
meer woongroepen voor jongeren en ouderen
woonruimte voor ouderen creëren op het terrein van het University College

Hoe vindt u het wijkaanbod voor kinderen en gezinnen?
Deze vraag is 225 keer ingevuld. Ruim 35 % is tevreden (7% uitstekend en 30% goed) en circa 20 %
gaf aan het aanbod redelijk (15%) of matig/slecht (5%) te vinden. Opvallend is dat 46% aangaf dat dit
niet van toepassing is.

Kunnen jongeren voldoende hun talent en energie kwijt?
Deze vraag is 224 keer ingevuld. Ook bij deze vraag gaf een groot aantal respondenten aan (50%) dat
zij hier geen mening of kennis over hadden. Ruim 20% van de respondenten beoordeelden dit als
uitstekend (7%) of goed (14%). Van de overige respondenten beoordeelden 21% het aanbod als
redelijk en 6% gaven de indicatie matig of (1%) slecht. Bij deze vraag is opgemerkt dat Podium Oost
zich meer zou kunnen richten op jongeren.

Hoe passend is het winkel- en horeca-aanbod voor u?
Deze vraag is 222 keer ingevuld. 53% van de respondenten vindt het aanbod goed, 31% zelfs
uitstekend, 14% is redelijk tevreden, 2% vindt het matig en 1% vindt het aanbod slecht. Bij de
opmerkingen valt op dat een aantal bewoners het winkelaanbod te eenzijdig en kwalitatief weinig
hoogwaardig vindt. Meer goede restaurants, meer speciaalzaken, meer leuke detailhandel, minder
huidverzorgingszaken.

De buurt zou voor mij prettiger zijn als....
Wat opvalt is dat de meeste respondenten met veel tevredenheid in de wijk wonen. Als er toch iets
verbeterd kan worden dan is dat het verbeteren van de verkeersveiligheid: meer 30 kilometerzones
in de straten/wijk, wegversmallingen die wél werken, minder blik in smalle straten dus een voorstel
om het aantal parkeerplaatsen te beperken, meer parkeergelegenheid voor fietsen/fietsenrekken
maar minder zwerffietsen. Bredere stoepen, zonder losliggende tegels en rolstoelvriendelijk. En veel
meer groen in de straten, minder rondslingerend vuil en/of betere vuilcontainers (ook meer onder de
grond). En een beter onderhoud aan panden en gevels. En laagdrempelige ontmoetingsplekken voor
verschillende leeftijden (en vergeet ook de groep 12 t/m 18 jarige jongeren niet).
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5.0 Conclusies en aanbevelingen
5.1

Conclusies

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe ervaren bewoners Utrecht Oost?’
Hiervoor is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van bewoners van Utrecht
Oost. Om tot beantwoording van de hoofdvraag te komen zijn de volgende deelvragen opgesteld:
Deelvragen: 1) Wat is het doel van de wijkpeiling?
2) Hoe kun je het beste een wijkpeiling vormgeven?
3) Hoe bereik je bewoners van Utrecht Oost.
4) Wat zegt de wijkpeiling over het welbevinden van Utrecht Oost?
Het doel van de wijkpeiling was om een brede nulmeting op te zetten, gegevens te verzamelen en te
verwerken. De uitkomsten kunnen als speerpunt worden gebruikt voor de aankomende wijkdebatten
met oog op de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor de vormgeven van de wijkpeiling is gekozen voor een compacte vragenlijst: 16 vragen
(half)gestructureerde vragen voor een goed overzicht en vlot te beantwoorden. Om de bewoners te
bereiken is Susanne Meijer de straat opgegaan, zij heeft respondenten face-to-face te ondervraagd
en de wijkpeiling is via diverse digitale kanalen verspreid. Door verschillende vragen te stellen over
de wijk en ruimte te geven aan persoonlijke bevindingen ontstaat er een algemeen beeld van het
welbevinden en de ervaringen in de wijk van bewoners.
Uit de resultaten van de wijkpeiling blijkt dat een groot deel van de respondenten uit de wijk Oudwijk
komt en dat de digitale vaardigheden op orde zijn. Wijkbewoners vinden het fijn als er een beetje
sociale controle is, dat geeft men een veilig gevoel. Daarnaast vinden mensen het jammer dat er niet
meer wordt gedaan aan de verkeersveiligheid op straat met betrekking tot handhaving van snelheid
en overzicht hiervan. En de straten mogen groener, veel groener.
Wijkbewoners ergeren zich aan slecht toegankelijke trottoirs, het aantal zwerffietsen, missen buslijn
8 op sommige plekken in de wijk. Ook wil men meer ondergrondse vuilcontainers en een betere
verlichting bij donkere plekken. Ook mist men ontmoetingsplekken waar men snel aansluiting vindt,
zonder groepsvorming en geschikte woonvoorzieningen voor ouderen.
Op basis van de opgehaalde resultaten kan de hoofdvraag ‘Hoe ervaren bewoners Utrecht Oost?’
worden beantwoord met de conclusie dat bewoners het erg fijn om in Utrecht Oost te wonen. De
Wijkpeiling bevestigt het algemene beeld uit eerdere onderzoeken van de gemeente.

5.2

Aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bewoners van Utrecht Oost zeer tevreden zijn over het wonen
in de wijk. Toch zet ik wel een aantal kanttekeningen bij dit onderzoek. Een groot deel van de
respondenten komt uit Oudwijk, de buurt waar ook Oost voor Elkaar is gevestigd. Arnoud Wolff van
de Oostkrant had voorgesteld om bij alle 200 straten van Oost bij nummer 2 aan te bellen. Een goed
idee maar niet haalbaar voor deze stage. Zeker met de coronamaatregelen is het lastiger om mensen
te benaderen. Een ander idee was om de respondenten te verspreiden over alle buurten. Wat zich
dan wreekt is dat niet alle buurten ontmoetingsplekken hebben waar mensen gemakkelijk benaderd
kunnen worden.
Een groot deel van de respondenten vindt zichzelf digitaal vaardig. Niet opmerkelijk omdat de
wijkpeiling voor een groot deel online is ingevuld. Waardoor bewoners die niet digitaal vaardig zijn,
niet bereikt worden. Wat vindt u van de het aantal en de spreiding van (laagdrempelige)
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ontmoetingsplekken in de buurt? Dit was een dubbele vraag voor de respondenten. De vragen
‘Kunnen jongeren voldoende hun talent en energie kwijt?’ en ‘Kunnen jongeren voldoende hun
talent en energie kwijt?’ scoorden ontzettend hoog bij ‘niet van toepassing’. Waarschijnlijk omdat de
respondenten geen kinderen hebben of kennen.
Tijdens mijn stage viel verder op dat er veel cijfers over Utrecht Oost bekend zijn (bijlage III) en dat er
doorlopend kwantitatief onderzoek wordt gedaan. Het beeld dat naar voren komt is: het gaat goed
met de wijk maar er zijn verbeterpunten. De vraag is of deze cijfers voldoende tot leven komen en
bruikbaar zijn voor bewonersorganisaties, zoals de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, Podium Oost en
de Oostkrant.
Zijn er andere manieren om bewoners te bereiken? Wellicht spreken de uitkomsten van het
buurtonderzoek in Sterrenwijk waarbij ik tijdens mijn stage betrokken meer tot verbeelding. In
bijlage III staat en samenvatting van dertig gesprekken met bewoners in dit volksbuurtje van de wijk
Utrecht Oost. Mijn laatste aanbeveling is om vaker dit soort buurtonderzoeken te houden. Dit
buurtonderzoek is uitgevoerd door een team van actieve bewoners, zorgprofessionals en een
student. Die samenwerking was erg stimulerend. De uitkomsten van het buurtonderzoek zijn op 18
januari 2022 teruggekoppeld aan de buurt met ideeën voor vervolgactiviteiten. De kleinschalige
opzet, de persoonlijke benadering in het buurtonderzoek en het teamwork leiden tot een
verbindings- en een verdiepingsslag. Het buurtonderzoek lijkt daarmee een mooie aanvulling op een
brede wijkpeiling en de cijfers van de gemeente Utrecht.
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Bijlage I: vragenlijst van de wijkpeiling
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Bijlage II: Relevante cijfers over Utrecht Oost
Leeftijdsopbouw
13 % 0-17 jaar
25 % 18-24 jaar
52 % 25-64 jaar
10 % 65 jaar of ouder
Samenstelling huishoudens
71% is alleenstaand
15 % stel zonder kinderen
11 % stel met kinderen
3% eenoudergezin

Volwassenen
88 %
ervaart eigen gezondheid als goed
7%
heeft onvoldoende regie op eigen leven
7%
is zwaar belemmerd door aandoeningen in
het dagelijks leven
7%
hoog risico op psychische problemen
29 %
heeft minimaal twee chronische ziekten
9%
is ernstig eenzaam
25 %
heeft moeite met rondkomen
16 %
heeft overgewicht
13 %
drinkt overmatig alcohol
25 %
afgelopen 2 maanden contact met huisarts
72 %
vindt eigen woonomgeving gezond
Algemene cijfers
Rapportcijfer maatschappelijk welbevinden: 8,1
Rapportcijfer sociale cohesie: 6,4
Gemiddeld buurtoordeel: 8,2
Voelt zich gediscrimineerd: 10 %
Maakt schulden: 7 %
Ontvangt bijstand of WAO: 5,3 %
AOW en/of pensioen: 11,6 %
Heeft minimaal inkomen: 7,9 %
Actief in de wijk en vrijwilligerswerk
28 % helpt bij schoonmaken openbare ruimte
15 % actief bij sportvereniging
10 % helpt bij onderhouden van groen
12 % helpt buurtbewoners met zorg
9,5 % betrokken bij buurtpreventie
5% actief bij school, crèche of peuterspeelzaal
7 % actief bij maatschappelijke organisatie
4% actief bij godsdienstige of levensbeschouwelijke
organisatie
4% actief bij muziek-, zang, toneel- en
hobbyvereniging

Opleidingsniveau
7,8 % praktisch opgeleid
27,4 % middelbaar opgeleid
64,8 % theoretisch opgeleid
Jongeren
88 %
ervaart eigen gezondheid als goed
82 %
is >1 uur per dag lichamelijk actief
18 %
alcohol gedronken afgelopen vier weken
21 %
heeft weleens gerookt
4%
gebrekkige controle sociale mediagebruik
86 %
heeft een goede relatie met ouders
Ouderen
51 %
ervaart eigen gezondheid als goed
21 %
heeft onvoldoende regie op eigen leven
23 %
zwaar belemmerd door aandoeningen in
het dagelijks leven
71 %
heeft minimaal twee chronische ziekten of
aandoeningen
12 %
is ernstig eenzaam
22 %
gaf in het afgelopen jaar mantelzorg
17 %
ervaart mantelzorg als zwaar

Online actief
Internetgebruik: 97 %
Moeite met onlineactiviteiten:
- aanvragen doen via internet: 23%
- e-mailen via Internet: 3 %
- informatie opzoeken via internet: 9 %
- sociale media via internet: 9 %
- winkelen via internet: 12 %
Bewonersinitiatieven & informele zorg
Is actief in de buurt: 33% tot 40 %
Tevreden over ruimte voor bewonersactiviteiten: 47
%
87 % heeft geen problemen met meedoen
9 % ontvangt informele zorg vanwege
gezondheidsproblemen
3 % kan hulp niet zelf regelen of organiseren
18 % is voorzichtig in omgang met anderen (heeft
weinig sociaal vertrouwen)

Bronnen: Gezondheidsmonitor 2018 (www.volksgezondheidsmonitor.nl) en Bewonersenquête 2019.
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Bijlage III: Buurtonderzoek Gezond Sterrenwijk
Op 15, 16, 17 en 18 november 2021 heeft in het kader van GROZUtrecht een buurtonderzoek
plaatsgevonden naar de gezondheidssituatie in Sterrenwijk. In totaal zijn ongeveer 30 Sterrenwijkers
benaderd en gevraagd naar hun beeld en persoonlijke behoeften. Doel van het buurtonderzoek was
om persoonlijk contact te maken en te peilen of men open staat voor een ‘gezondheidsprogramma’.
Algemeen beeld
Algemeen beeld is dat Sterrenwijkers meer last hebben van overgewicht en dat er meer alcohol
wordt gedronken en gerookt dan in andere buurten. De Sterrenwijker leeft op zichzelf, men ervaart
weinig samenhang. Sommigen zijn bewust met gezondheid bezig, maar het leeft niet echt en
verbindt de buurt ook niet. Niet iedereen kan het goed met elkaar vinden, men zit elkaar weleens in
de weg. Men is teleurgesteld als afspraken niet worden nagekomen door officiële instanties en is
kritisch op de uitvoering van projecten voor de wijk, vooral als de bedoeling ervan onduidelijk is en
als men niet benaderd of betrokken is. Maar Sterrenwijkers doen de deur van hun huis gemakkelijk
voor je open en staan open voor nieuwe activiteiten. Wel heel erg belangrijk: zonder gedoe en
groepsdruk.
Eigen gezondheid
Ouderen bewegen in Sterrenwijk minder en zijn ook minder bewust met gezondheid bezig. Denken
dat het op oudere leeftijd of als er al gezondheidsklachten spelen geen zin meer heeft. Dat geldt niet
voor de mensen die behandeld zijn of worden voor kanker, COPD, diabetes etc. Zij hebben instructies
van diëtist of fysiotherapie gekregen die goed worden opgevolgd, soms in de fitnessruimte van het
buurtcentrum Sterrenzicht. Voor kinderen en jongeren is er weinig: ‘Ze vallen buiten de boot’. Er
gebeurt in andere buurten veel meer, is opgemerkt. Er wordt naar Ondiep gewezen waar een
meidengroep en een jongensavond zijn. Ook voor de Sterrenwijkers die overdag werken is er weinig
om bij aan te sluiten.
Buurtcentrum Sterrenzicht
Vroeger vonden er meer activiteiten in Sterrenzicht plaats, zoals spelletjes en de bingo. Vroeger was
er ook een weight watchers groep en een dieetclubje. Dat wordt door ouderen wel gemist. De
fitnessruimte, beweeg- en wandelgroep hebben vaste deelnemers die er wekelijks en met plezier
gebruik van maken. Andere bewoners voelen zich daar niet altijd welkom en blijven weg: ‘De
schreeuwerds krijgen alles’, er is ‘kliekjesvorming’ en ‘buurtgenoten worden buitengesloten’. Men
weet precies wie wel en wie niet naar Sterrenzicht gaan, houdt elkaar goed in de gaten. Sommige
bewoners zoeken daarom nadrukkelijk activiteiten op in andere buurten of wijken, zoals line dancing
in Hoograven en vrijwilligerswerk in verpleeghuis Swellengrebel.
Voeding
De Sterrenwijkers die wij hebben gesproken vinden gezonde voeding allemaal belangrijk. En de
meesten zeggen dat ze gezond eten en iedereen doet dat bewust op veel verschillende manieren: ‘ik
eet vegetarisch’, ‘koolhydratenarm’, ‘minder vlees’, ‘heel veel groente’ (na een succesvolle
behandeling voor leukemie). Er is ook flink wat geprobeerd met diëten, er was ooit een dieetclubje in
de wijk. Er is ook eerder een workshop over vitaminen georganiseerd. Iedereen is er op zijn of haar
eigen wijze mee bezig. Structureel aanbod in Sterrenwijk wordt geleverd door Buurtbuik (elke
maandag een gratis maaltijd van overgebleven producten uit de supermarkten) en Diny’s Diner
(vanuit Sterrenzicht) en de snackbar in de wijk die op een prominente plek in de wijk zit. Advies over
gezonde voeding is welkom.
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Sport en beweging
Sterrenwijkers die sporten en bewegen doen dat tussen de 1 en 6 uur per week, verspreid over een
of soms wel drie momenten. Hardlopen, fitness, wielrennen, boksen, iedereen heeft zijn eigen
voorkeuren. De wat oudere bewoners maken graag een wandeling en fietstocht, meerdere
keren per dag. Het hebben van een hond helpt daarbij, die moet drie keer per dag worden
uitgelaten. Bij ziekte of een beperking is sport en bewegen lastig en komt het er niet van, tenzij er
dus een diëtiste of een fysiotherapeut bij betrokken is op advies van huisarts of ziekenhuis. Dan is er
een duidelijke aanleiding en begeleidingsstructuur om te sporten of te bewegen. Sport- en
beweegmogelijkheden voor de wijk als geheel worden gemist: ‘Er is nul komma nul sport in de wijk.’
Leefstijl
De alleenstaande Sterrenwijker kan het moeilijk hebben om de dag door te komen, zit al vroeg
achter de televisie. Diverse keren wordt opgemerkt dat burencontact en -hulp op een andere manier
zou moeten worden vormgegeven. Zodat mensen elkaar meer gaan helpen en waarderen in plaats
elkaar in de gaten houden en elkaar soms afkatten. Dat laatste zorgt niet voor een prettige
leefomgeving. Een Sterrenwijker lust graag een alcoholische versnapering en zou dat minder wellicht
willen doen. Iemand oppert het starten van een AA-club. De gemiddelde Sterrenwijker houdt
bovenal van gezelligheid. Bij voetbalwedstrijden hangen er overal vlaggetjes en is Sterrenwijk een
groot feestterrein. En bij mooi weer zit iedereen graag met zijn of haar familieleden buiten.
Faciliteiten
Er zijn buiten geen beweeg- en sporttoestellen, daarom maken sommige Sterrenwijkers gebruik van
de toestellen bij de IBB-flat. Een enkeling geeft aan weinig financiële middelen te hebben voor
deelname aan betaalde sportactiviteiten. Sporten en bewegen zou vooral voor jongeren
aantrekkelijk moeten worden gemaakt. De Oostkrant komt naar voren als het meest bekende
communicatiemiddel in de wijk. Diverse bewoners willen verder meedenken en zelfs mede
organiseren. Of willen dat iemand af en toe meekijkt, want soms ontbreekt de zin ergens voor. Hoe
andere buurtbewoners betrekken is daarbij wel de grootste uitdaging. ‘Dat is heel erg moeilijk’.
Samengevat: Sterrenwijk kent op het gebied van gezondheid nog een heleboel uitdagingen,
Sterrenwijkers zijn er zelf op veel diverse wijzen wel al mee bezig, structureel is het aanbod beperkt
en voor kinderen en jongeren is er te weinig.
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Bijlage IV - Ruwe gegevens
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