
Beste raadsleden van Utrecht en andere betrokkenen bij de Wijkraad Noordwest,  

  

Graag nodigen we u uit voor een informatie- en gespreksavond op dinsdagavond 16 juli over de 

rapportage van de wijkraadpleging 'het begint in de buurt' van de Wijkraad Noordwest.  

 

Binnen de Wijkraad Noordwest ontstond in de loop van 2017 de behoefte aan meer inzicht in de 

gevolgen van de onstuimige groei van Utrecht en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners van 

de wijk Noordwest. Aanvankelijk was het idee dat het aantal inwoners van de gemeente zou gaan 

toenemen tot 425.000 in 2030. Inmiddels is duidelijk dat het mogelijk om 435.000 tot 450.000 

inwoners zal gaan. 

  

De wijkraad besloot het instrument wijkraadpleging in te zetten om antwoorden te vinden op vragen 

als: wat gaat er goed in de buurt, wat kan of moet er beter. Maar zeker ook: wat vinden de bewoners 

van de groei, willen ze dat de wijk blijft zoals die is of moeten er veranderingen komen Als titel voor de 

wijkraadpleging werd gekozen voor 'Het begint in de buurt'. De wijkraadpleging werd uitgevoerd in 

2018. 

  

Onderzoeksbureau We Ask You stelde in nauwe samenwerking met de werkgroep uit de wijkraad een 

enquête op.  Deze  werd onder de 43.000 bewoners van Noordwest uitgezet. Dat gebeurde zowel 

online als door verschillende wijkraadsleden op straat bij onder meer winkelcentra. Het  leverde 1152 

reacties op, die per buurt werden gerangschikt. De uitkomsten werden vervolgens door wijkraadslid 

Eric Hol aangevuld met andere beschikbare cijfers en daarna volgde de analyse.  

 

Het resultaat werd in het eerste kwartaal van 2019 in de buurten teruggekoppeld tijdens acht 

bijeenkomsten met de bewoners. De uitkomsten van deze gesprekken zijn opgetekend in verslagen 

die u ontvangt als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst. U ontvangt dan ook het onderzoeksrapport. 

 

Voor alle buurten geldt dat de bewoners behoorlijk tevreden zijn over hun buurt (de rapportcijfers 

variëren van 7,8 tot 9,2) maar dat ze zeker nog zaken op hun wensenlijstje hebben staan. Het 

wensbeeld voor de buurt over 10 jaar is kernachtig samengevat in krantenkoppen. 

 

Een eerste impressie vind u in de bijlagen. De locatie voor de bijeenkomst van 16 juli is het 

Geuzenkwartier, Laan van Chartroise 166. De bijeenkomst begint om 20.00u, inloop vanaf 19.30u. U 

kunt zich aanmelden via eric.nijst@gmail.com. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Eric Nijst 

Voorzitter Wijkraad Noordwest 

 

mailto:eric.nijst@gmail.com

