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Wat vindt u?
Inwonersenquête Utrecht 2017

Wilt u de enquête invullen op internet?
Ga naar www.utrecht.nl/watvindtu
en gebruik uw inlogcode:

Utrecht.nl/watvindtu

Hoe vult u de enquête in?
•

Gebruik een pen die blauw of zwart schrijft.

•	Zet een duidelijk kruis in het midden van het vakje. Een voorbeeld:
•	Heeft u een verkeerd vakje aangekruist? Maak dat vakje dan helemaal zwart
goede vakje aan.

en kruis het

•	Bij de meeste vragen mag u één antwoord aankruisen. Bij sommige vragen mag u meer antwoorden
aankruisen. Als dat zo is, dan staat dat bij de vraag.

•

Let goed op. Soms kunt u vragen overslaan. Dan staat er: » u mag verder naar vraag …

Eerst enkele vragen over uzelf
A1

Wat is uw geslacht?
man
vrouw

A2

Wat is uw leeftijd?

			
A3

jaar

Wat is uw postcode?

De stad Utrecht
B1

Hoe tevreden bent u in de stad Utrecht over het aanbod van…?
zeer
tevreden

tevreden

• winkels
• festivals of culturele evenementen
• horeca
• culturele voorzieningen (musea,

theaters, concertzalen, bioscopen)

• bibliotheken
• kunst in de openbare ruimte
(beelden, street art)

• verenigingen, clubs, cursussen
• sportvoorzieningen
• voortgezet onderwijs
• gezondheidsvoorzieningen
• groenvoorzieningen (parken,
plantsoenen, landgoederen)

• markten
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neutraal

zeer
weet niet/
ontevreden ontevreden geen mening

Uw buurt
C1

Wat vindt u van de buurt waar u woont?
zeer prettig
prettig
onprettig
zeer onprettig
weet niet/geen mening

C2

Welke problemen moeten worden opgelost in uw buurt?
U mag maximaal drie antwoorden geven.
1.

2.

3.

er zijn geen problemen in mijn buurt
C3

Hoe denkt u over de toekomst van uw buurt?
de buurt wordt beter
de buurt wordt niet beter, maar ook niet slechter
de buurt wordt slechter
weet niet/geen mening

C4

Hoe tevreden bent u in uw buurt over…?
zeer
tevreden

tevreden

• winkels
• cafés en restaurants
• plaatsen voor kinderen om te spelen
• verlichting van de straten
• het park in uw buurt of wijk
• het groen zoals grasveldjes en bomen
• bus, tram en trein (openbaar vervoer)
• verkeersveiligheid
• bereikbaarheid met auto
• parkeerplaatsen op straat voor auto’s
• plek om uw fiets neer te zetten
• fietspaden
• voetpaden en stoepen
• de markt
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neutraal

weet niet/
zeer
geen mening/
ontevreden ontevreden
n.v.t.

C5

En hoe tevreden bent u in uw buurt over…?
zeer
tevreden

tevreden

neutraal

weet niet/
zeer
geen mening/
ontevreden ontevreden
n.v.t.

• kinderopvang (crèche, peuterspeelzaal,
BSO)

• basisonderwijs
• voorzieningen voor jongeren
• voorzieningen voor ouderen
• beschikbaarheid van ruimtes voor
bewonersactiviteiten

• bibliotheek
• huisarts of gezondheidscentrum
• sportvoorzieningen
• culturele voorzieningen (musea,

theaters, concertzalen, bioscopen)

• kunst in de openbare ruimte
(beelden, street art)

• festivals of culturele evenementen
• wijkcultuurhuis, repetitie- en
presentatieruimte

C6

Hoe vaak heeft u in uw buurt last van…?
vaak

• lawaai van verkeer
• lawaai van bedrijven
• ander lawaai
• overlast van bouwwerkzaamheden
• bekladden van muren en gebouwen
• jongeren op straat
• rommel en afval op straat
• hondenpoep
• vernielingen
• wateroverlast (op straat en/of in kelders)
• stank door verkeer
• andere stank
• onveilig parkeren
• drugsgebruik of drugshandel
• cafés, restaurants
• luchtvervuiling
• gevaarlijk verkeer
• geparkeerde fietsen
• winkels, bedrijven
• evenementen
• mensen die uitgaan
• tijdelijk verhuur van woningen (aan toeristen)
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soms

(bijna)
nooit

weet niet/
geen mening

C7

Wat vindt u van de volgende uitspraken? In deze tijd is het moeilijk om hoopvol te zijn over…
zeer
eens

eens

neutraal

oneens

zeer
weet niet/
oneens geen mening

eens

neutraal

oneens

zeer
weet niet/
oneens geen mening

• de toekomst van Nederland
• de toekomst van Utrecht
• de toekomst van mijn buurt

Contacten en activiteiten in uw buurt
D1

Wat vindt u van de volgende uitspraken over uw buurt?
zeer
eens

• de mensen in deze buurt kennen elkaar niet
zo goed

• de mensen in deze buurt gaan op een prettige
manier met elkaar om

• de mensen in deze buurt blijven hier graag
wonen

• het is niet leuk om in deze buurt te wonen
• als het kan, verhuis ik uit deze buurt
• als je in deze buurt woont, dan heb je geluk
• ik woon in een gezellige buurt
• de mensen in deze buurt gaan veel met
elkaar om

• ik voel me prettig bij de mensen die in deze
buurt wonen

D2

Hoe vaak maakt u een praatje met iemand uit uw buurt?
een aantal keer per week
eens per week
een aantal keer per maand
minder dan een aantal keer per maand
(bijna) nooit

D3	Was u de afgelopen 12 maanden actief om de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt
te verbeteren?
ja
nee
weet niet
D4	Met het initiatievenfonds kunt u een bijdrage krijgen van de gemeente voor initiatieven waarbij
bewoners zich inzetten voor elkaar en de verbetering van de leefomgeving. Voorbeelden zijn het
organiseren van ontmoetingen tussen bewoners en aanleg en zelfbeheer van groen.
Kent u het initiatievenfonds?
ja
nee
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D5	Welke van de volgende activiteiten doet u of zou u willen doen voor uw buurt? Kruis de
categorie ‘doe ik al’ aan als u de activiteit al doet.
doe ik al

ja, dat wil
ik doen

nee, dat wil
ik niet doen

weet niet

• schoon houden van de openbare ruimte, zoals straat vegen
• onderhouden van groen, zoals snoeien of schoffelen in
perkjes of park

• iets voor de veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet
• helpen op school, bij een buurthuis of een sportvereniging
• zorgen voor of hulp bieden aan uw buurtbewoners,
zoals boodschappen doen of klusjes

• organiseren van een buurtfeest of andere activiteit
waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten

• organiseren van een bijeenkomst of activiteit over
energiebesparing

• iets anders, namelijk:

D6	Als u activiteiten doet voor uw buurt, heeft u hierbij dan ondersteuning van de gemeente of een
andere organisatie nodig of nodig gehad? U mag meer antwoorden aankruisen. Als u nu geen
activiteiten voor uw buurt doet, vul dan ‘niet van toepassing’ in.
ja, advies

nee, ik heb geen ondersteuning nodig of nodig gehad

ja, een vergunning

weet niet

ja, contacten in de wijk
ja, financiële ondersteuning

niet van toepassing

ja, iets anders, namelijk:

Wonen
E1

In wat voor soort woning woont u?
eengezinswoning, twee-onder-een-kap of vrijstaande woning
beneden- of bovenwoning
flat, appartement
studentenkamer
anders

E2

Hoe woont u?
ik woon in een eigen koopwoning
ik huur via een corporatie (bijvoorbeeld Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest, SSH)
ik huur via een particuliere verhuurder (belegger, pensioenfonds, hospita)
ik woon thuis bij mijn ouders of verzorgers
anders

E3

Welk rapportcijfer geeft u voor uw woning?
1

2

3

4

5

6

5

7

8

9

10

E4

Wat vindt u van de volgende uitspraken?
zeer eens

eens

neutraal

weet niet/
zeer oneens geen mening

oneens

• mijn woning heeft een goede sfeer
• mijn woning is te klein
• mijn woning is slecht onderhouden
• mijn woning is geschikt voor
ouderen en/of mensen met een
fysieke beperking

Openbare ruimte en inzamelen van afval
F1

Kruis bij iedere vraag een rapportcijfer aan.
1

• hoe schoon vindt u de straten, pleinen,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stoepen en fietspaden in uw buurt?

• wat vindt u van het onderhoud van de straten,
pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt?

• wat vindt u van de verzorging van het
openbare groen in uw buurt?

• wat vindt u van de inzameling van afval?
F2

In welke situaties plaatst u wel eens afval naast een ondergrondse container?
vaak

soms

zelden of
nooit

weet niet/
n.v.t.

• als het afval te groot is voor de ondergrondse container
• als er al afval naast staat
• als de container erg vies is
• als ik merk dat de container niet open gaat
• als ik mijn afvalpas ben vergeten
• als ik zie dat de container vol is
• als ik veel haast heb
• anders, namelijk:

Milieu en energie
G1

Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen?
vaak

• regelmatig lopend of op de fiets gaan
• bandenspanning van de auto regelmatig controleren
• afval scheiden
• fairtrade, biologische en/of streekproducten kopen
• geen of minder vlees eten
• groente en fruit van stadslandbouw kopen of in eigen
(moes)tuin verbouwen
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soms

zelden of
niet van
nooit
toepassing

G2	Welke van de volgende voorzieningen om energie te sparen heeft uw woning? U mag meer
antwoorden aankruisen.
dubbelglas, voorzetramen

slimme meter

muurisolatie

energiemanager (zoals TOON)

vloerisolatie

zonnepanelen die elektriciteit opwekken

dakisolatie

zonnecollectoren voor warm water

groene stroom

energiezuinige apparatuur (A+ label of hoger)

hoogrendement verwarmingsketel (HR-ketel)
groendak

ik woon in een energieneutrale woning

waterbesparende kraan en/of douchekop

geen van deze voorzieningen

spaarlampen, led-lampen

weet niet

warmtepomp
G3	De gemeente Utrecht werkt met meerdere organisaties samen voor duurzame ontwikkeling. Heeft
u wel eens gehoord van de Global Goals voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties?
ja
nee

Openbare orde en veiligheid
H1

Voelt u zich wel eens onveilig?
ja

H2

nee 			

» u mag verder naar vraag H3

weet niet/geen mening

» u mag verder naar vraag H3

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig?
vaak
soms
zelden
weet niet/geen mening

H3

Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt?
ja

H4

nee 		

» u mag verder naar vraag H5

weet niet/geen mening

» u mag verder naar vraag H5

Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt?
vaak
soms
zelden
weet niet/geen mening

H5

Bent u in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een geweldsmisdrijf?
ja
nee

H6

» u mag verder naar vraag H7

Heeft u hiervan aangifte gedaan?
ja
nee
7

H7

Heeft u wel eens overlast van jongeren in uw buurt?
ja
nee

» u mag verder naar vraag H9

H8	Als u overlast van jongeren in uw buurt ervaart, wat voor soort overlast is dat dan vooral?
U mag meer antwoorden aankruisen.
geluidsoverlast
vervuiling
vernieling
intimiderend gedrag (bijvoorbeeld uitschelden buurtbewoners en voorbijgangers)
criminaliteit (bijvoorbeeld geweld en autokraak)
drugsoverlast (gebruik en/of handel)
anders, namelijk:

H9	Vindt u de overlast van jongeren in uw buurt in de afgelopen 12 maanden meer of minder
geworden, of gelijk gebleven?
de jongerenoverlast is meer geworden
de jongerenoverlast is gelijk gebleven
de jongerenoverlast is minder geworden
weet niet/geen mening
H10 Heeft u het idee dat in uw buurt de gemeente voldoende optreedt tegen…?
ja

nee

weet niet/
geen mening

• overlast door jongeren
• auto- en woninginbraak
• fout parkeren van auto’s
• fout parkeren van fietsen
• vervuiling van de openbare ruimte
• geluidsoverlast van bedrijven
• stankoverlast van bedrijven
• geluids- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden
• drank- en drugsoverlast in de openbare ruimte
• illegale prostitutie
• illegale bouw of illegaal gebruik van gebouwen
H11 Neemt u deel aan een van de volgende veiligheidsinitiatieven? U mag meer antwoorden aankruisen.
Burgernet
Waaks!
WhatsApp Buurtpreventie
anders, namelijk:
nee
weet niet
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Verkeer en vervoer
I1	Hoeveel personenauto’s heeft uw huishouden? Hiermee bedoelen we ook een leaseauto of auto
van de zaak waar u privé gebruik van maakt, maar geen deelauto.
0

» u mag verder naar vraag I3

1
2
3 of meer
I2

Hoeveel van deze personenauto’s zijn elektrische auto’s?
0
1
2
3 of meer

I3	Een deelauto is een auto van een organisatie of particulier, die u tijdelijk gebruikt. Een huurauto
noemen we geen deelauto. Heeft u of iemand in uw huishouden in de afgelopen 12 maanden
gebruikgemaakt van een deelauto? U mag meer antwoorden aankruisen.
ja, via een organisatie (zoals Greenwheels, ConnectCar)
ja, via particulier autodelen (zoals SnappCar, MyWheels)
ja, op een informele manier met familie, kennissen of buren
nee
weet niet
I4

Hoeveel fietsen heeft uw huishouden? En uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?
		

fietsen voor 		

personen

I5	Hoe gaat u meestal naar de binnenstad van Utrecht? U mag één antwoord aankruisen.
lopend

met de bus

met de fiets

met de tram

met de scooter/brommer

met de trein

met de auto

anders

I6	Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de binnenstad?
zeer
tevreden

tevreden

• lopend
• met de fiets
• met de scooter/brommer
• met de auto
• met de bus
• met de tram
• met de trein
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neutraal

ontevreden

zeer
weet niet/
ontevreden geen mening

I7

Hoe tevreden bent u over…?
zeer
tevreden

tevreden

neutraal

ontevreden

zeer
weet niet/
ontevreden geen mening

• de niet bewaakte fietsenrekken
bij het Centraal Station (CS)

• de bewaakte fietsenstallingen bij
het Centraal Station (CS)

• de niet bewaakte fietsenrekken in
de binnenstad, exclusief station

• de bewaakte fietsenstallingen in
de binnenstad, exclusief station

De gemeente
J1	De gemeente is via de website, per telefoon, de balie, per brief, e-mail en sociale media bereikbaar.
Welke manier heeft voor de volgende situaties uw voorkeur? U mag meer antwoorden aankruisen.
website

telefoon

balie

brief

e-mail

social
media

weet niet/
geen mening

• als u informatie nodig heeft
• als u iets wilt aanvragen

(zoals paspoort, ophalen grofvuil)

• als u wilt reageren of iets wilt
doorgeven (bijvoorbeeld een
idee of klacht)

J2	Heeft u de afgelopen 12 maanden iets gedaan om het beleid, de plannen of activiteiten van de
gemeente te beïnvloeden? Zo ja, wat? U mag meer antwoorden aankruisen.
een melding openbare ruimte

naar een (raads)informatiebijeenkomst van de

een klacht of zienswijze indienen		

gemeente

deelname aan een bewonersgroep

een idee of petitie indienen

contact met de wijkraad			

deelname aan een stadsgesprek of -debat

contact met een raadslid of (wijk)wethouder

deelname aan een participatietraject (van

een maatschappelijk initiatief nemen als inwoner

gemeente met inwoners)

anders, namelijk:
nee, niets gedaan

» u mag verder naar vraag K1

J3	Heeft u het idee dat de gemeente iets heeft gedaan met uw bijdrage om het beleid, de plannen of
activiteiten te beïnvloeden?
ja
nee
weet niet
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Sociale contacten
K1

Wat vindt u van de volgende uitspraken?
zeer
eens

eens

neutraal

oneens

• ik ben tevreden met mijn leven
• mensen zoals ik hebben het slecht in Nederland
• ik ben gelukkig
• in deze samenleving ben ik niet belangrijk
• de samenleving accepteert me niet echt
• mensen zoals ik voelen zich in Nederland
achtergesteld

• er zijn mensen met wie ik goed kan praten
• ik voel me van andere mensen geïsoleerd
• er zijn mensen bij wie ik terecht kan
• er zijn mensen die me echt begrijpen
• ik maak deel uit van een groep vrienden
• mijn sociale contacten zijn oppervlakkig
K2

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld?
ja
nee

K3

» u mag verder naar vraag K4

Waarom voelde u zich gediscrimineerd? U mag meer antwoorden aankruisen.
vanwege mijn huidskleur, etniciteit of afkomst
vanwege mijn geslacht (vrouw of man)
vanwege mijn seksuele oriëntatie
vanwege mijn leeftijd
vanwege mijn handicap
vanwege mijn geloof
anders, namelijk:
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zeer
weet niet/
oneens geen mening

K4	
Bij wie zou u voor de volgende zaken terecht kunnen voor onbetaalde hulp? U mag meer antwoorden
aankruisen.
partner/
buren/
gezin/ vrienden/
buurtfamilie kennissen bewoners

iemand
anders

ik zou
hiervoor
bij
nooit hulp
niemand vragen

• hulp bij klusjes in en om het huis, zoals helpen
tillen, iets ophangen of een ladder vasthouden

• op uw huis passen, de planten water geven of
uw huisdieren verzorgen, bijvoorbeeld omdat
u op vakantie gaat

• hulp in de huishouding (boodschappen,

schoonmaken, koken) als u voor langere tijd
ziek, hulpbehoevend of gehandicapt wordt

• hulp bij persoonlijke verzorging (wassen,
aankleden) als u voor langere tijd ziek,
hulpbehoevend of gehandicapt wordt

• geld lenen voor noodzakelijke uitgaven,
zoals eten, drinken of kleding

• advies over geldzaken, bijvoorbeeld over

belastingen, hypotheek, pensioen of leningen

K5

Ontvangt u op dit moment hulp bij de volgende zaken? U mag meer antwoorden aankruisen.
ja, van
familie/
vrienden/
buren

ja, van een
vrijwilliger(sorganisatie)

ja, van een
betaalde hulp
of organisatie

nee

vaak wel

soms

nee

• hulp in de huishouding (boodschappen, schoonmaken)
• klaarmaken van warme maaltijden
• hulp bij persoonlijke verzorging (wassen, aankleden)
• hulp bij medische verzorging
• begeleiding en/of vervoer (zoals bezoek aan arts, kapper)
• regelen geldzaken en/of administratie
K6

Bent u iemand die…

(vrijwel) altijd

• gemakkelijk zelf hulp regelt en organiseert als dat nodig is
• weer doorgaat als het even tegen heeft gezeten
• snel van slag raakt als iets tegenzit of onduidelijk is
• opziet tegen veranderingen
• gemakkelijk vrienden, familie of kennissen om hulp
vraagt als dat nodig is

• zich weet te redden in moeilijke tijden
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Cultuur en sport
L1
Heeft u de afgelopen 12 maanden de volgende sociale of culturele activiteiten bezocht?
					
									

					

ja, in Utrecht

ja, buiten Utrecht

ja, in en
buiten Utrecht

nee

• klassieke muziek
• popmuziek of dance
• muziektheater, musical of opera
• overige muziek
• toneel of dans
• cabaret of stand-up comedian
• film
• museum
• festival of cultureel evenement
• restaurant of café
L2

Hoeveel keer heeft u in de afgelopen 12 maanden in totaal gesport?

	Met sport bedoelen we bijvoorbeeld voetbal, tennis, hockey, fitness, toerfietsen en wandeltochten.
Vissen, tuinieren, puzzelen of een korte fietsrit tellen niet mee.
Als u het niet precies weet, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke inschatting.
keer
L3

Bent u lid van een sportvereniging?
lid
geen lid

Vrijwilligerswerk
M1	Nu volgt een aantal organisaties waarvoor u onbetaald of tegen een kleine vergoeding vrijwilligerswerk kunt doen.
Voor welke organisatie doet u vrijwilligerswerk? U mag meer antwoorden aankruisen.	
zangvereniging, muziekvereniging, toneelvereniging, hobbyvereniging
sportvereniging
politieke organisatie
vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie
godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie (zoals kerk of moskee)
school, crèche of peuterspeelzaal (zoals oudercommissie, schoolbestuur of andere hulp op
school)

bejaarden- of gehandicaptenhulp
organisatie met maatschappelijke doelen (zoals milieu- of mensenrechtenorganisatie,
natuurbescherming)

buurtvereniging of buurtcentrum
specifieke allochtone vereniging of (zelf)organisatie
andere vereniging(en), organisatie(s)
ongeorganiseerd vrijwilligerswerk
ik doe geen vrijwilligerswerk
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Internet
N1

Hoe vaak maakt u gebruik van internet?
dagelijks
wekelijks
maandelijks
een paar keer per jaar
nooit

N2

» u mag verder naar vraag N3

Hoeveel moeite kost het u om internet voor de volgende activiteiten te gebruiken?
geen
moeite

• informatie opzoeken

enige
moeite

veel
moeite

kan ik
niet

weet niet/
n.v.t.

• e-mailen, chatten, berichten versturen
• social media (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter
of Instagram)

• winkelen (spullen kopen, reizen boeken)
• aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties
(bijvoorbeeld bij gemeente of Belastingdienst)

N3

In hoeverre zijn de volgende uitspraken voor u van toepassing?

vaak

soms

(bijna) nooit

• ik heb bij het gebruik van internet hulp nodig van anderen,
zoals mijn partner, vriend of familie

• ik voel me beperkt omdat ik internet niet kan gebruiken
• ik help mijn partner, vriend of familie bij het gebruik van internet
N4

In hoeverre zijn de volgende uitspraken voor u van toepassing?
zeer
eens

•ik wil graag tijd vrij maken om beter te leren
omgaan met internet
•ik wil graag tijd vrij maken om beter te leren
omgaan met een mobiele telefoon en/of tablet
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eens

neutraal

oneens

zeer
weet niet/
oneens geen mening

Kinderen en opvoeding
O1

Heeft u kinderen?
ja
nee

O2

» u mag verder naar vraag P1

Hoe oud is uw jongste kind?
jaar (graag hele getallen)

O3

Hoe oud is uw oudste kind?
jaar (graag hele getallen)
ik heb 1 kind

O4

Heeft u thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar?
ja
nee

O5

» u mag verder naar vraag P1

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden zorgen gehad over het opvoeden van uw kind(eren)?
nooit
af en toe
soms
meestal
altijd

O6	Heeft u in de afgelopen 12 maanden advies en/of hulp gevraagd over de opvoeding van uw
kind(eren)? U mag meer antwoorden aankruisen.
ja, aan familie
ja, aan vrienden, kennissen
ja, aan buren, buurtbewoners
ja, aan kinderopvang, peuterspeelzaal, school
ja, aan de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
www.jeugdengezinutrecht.nl)
ja, aan de huisarts
ja, aan het Buurtteam
ja, aan SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland)
ja, aan iemand anders, namelijk:
nee, ik heb geen advies en/of hulp gevraagd

» u mag verder naar vraag P1

O7	Zijn uw zorgen over het opvoeden van uw kind(eren) afgenomen door het advies en/of de hulp
die u heeft gekregen?
ja, helemaal
ja, een beetje
nee
ik heb geen zorgen
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Vragen over uzelf
P1

P2

In welk land bent u geboren?

En uw moeder?		

En uw vader?

Nederland

Nederland

Nederland

Marokko

Marokko

Marokko

Turkije

Turkije

Turkije

Suriname, Antillen, Aruba

Suriname, Antillen, Aruba

Suriname, Antillen, Aruba

ander land, namelijk:

ander land, namelijk:

ander land, namelijk:

Met wie woont u in uw woning?
ik woon alleen
ik woon samen, zonder kinderen
ik woon samen, met kind(eren)
ik woon alleen, met kind(eren)
ik woon bij mijn ouders/verzorgers
anders

P3

Heeft u een van onderstaande beperkingen? U mag meer antwoorden aankruisen.
ik heb een lichamelijke beperking of chronische ziekte (zoals afhankelijk van een rolstoel, zeer
slechtziend, reuma, een longziekte)

ik heb een psychische aandoening (zoals schizofrenie, autisme, angststoornis, borderline)
ik heb een verstandelijke beperking (zoals een laag IQ, moeite met sociale vaardigheden,
het huishouden, de daginvulling)

ik heb geen van bovenstaande beperkingen
ik wil dat liever niet zeggen
P4

Wat is de hoogste opleiding waar u een diploma van heeft?
geen
lager onderwijs/basisonderwijs
lager of middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (LAVO, V(G)LO, MULO, MAVO)
hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, HBS, MMS, lyceum, gymnasium)
lager beroepsonderwijs (ambachts-/huishoudschool, LTS, VBO, LHNO, LEAO, V(M)BO)
middelbaar beroepsonderwijs (UTS, MTS, (K)MBO, MEAO, INAS, ROC, leerlingwezen)
hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs (HTS, HEAO, hogeschool, universiteit)
anders

P5	Wat is per maand het netto inkomen van uw huishouden? Met inkomen bedoelen we ook
uitkering, pensioen en alimentatie. Vakantiegeld, kinderbijslag en huursubsidie zijn geen inkomen.
minder dan € 1.100 per maand
€ 1.100 tot € 1.500 per maand
€ 1.500 tot € 2.100 per maand
€ 2.100 tot € 3.500 per maand
€ 3.500 of meer per maand
ik wil dat liever niet zeggen
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P6

Hoe goed kunt u leven van het inkomen van uw huishouden?
zeer goed
goed
niet goed, niet slecht
slecht
zeer slecht

P7

Heeft u nu of in de afgelopen 12 maanden schulden gehad? U mag meer antwoorden aankruisen.
ja, een betalingsachterstand woonlasten (huurschuld, hypotheekachterstand, schuld bij
energie- en/of waterleverancier)

ja, een studieschuld bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
ja, een hypotheek
ja, andere schuld (zoals bij webwinkel, postorderbedrijf, telefoonmaatschappij of een
persoonlijke lening)
weet niet
nee
ik wil dat liever niet zeggen
P8

Wat is op dit moment de financiële situatie van uw huishouden?
ik moet me in de schulden steken om rond te komen
ik moet spaarmiddelen aanspreken om rond te komen
ik kan precies rondkomen
ik hou een beetje geld over
ik hou veel geld over
weet niet
ik wil dat liever niet zeggen

P9

Wat past het best bij uw persoonlijke situatie? U mag meer antwoorden aankruisen.
ik heb geen eigen inkomen

» u mag verder naar vraag Q1

ik ben student/ik ga naar school
ik heb betaald werk bij een baas
ik heb een eigen bedrijf zonder personeel (freelancer, zelfstandige zonder personeel)
ik heb een eigen bedrijf met personeel
ik heb een uitkering voor arbeidsongeschiktheid

» u mag verder naar vraag Q1

ik heb een werkloosheidsuitkering

» u mag verder naar vraag Q1

ik heb een bijstandsuitkering

» u mag verder naar vraag Q1

ik ben met pensioen/ik ben met vervroegd pensioen

» u mag verder naar vraag Q1

anders
P10

Maakt u gebruik van internationale contacten voor uw studie of werk in Utrecht?
vaak
soms
zelden of nooit
ik studeer of werk niet in Utrecht
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Opmerkingen of suggesties?
Q1

Heeft u nog opmerkingen of suggesties?

ik heb geen opmerkingen of suggesties

Resultaten van deze enquête ontvangen?
De gemeente Utrecht wil u graag informeren over de resultaten van deze enquête. U kunt per e-mail
een eenmalige digitale nieuwsbrief met informatie ontvangen.
ja, ik wil een eenmalige nieuwsbrief ontvangen, mijn e-mailadres is:

nee, bedankt
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het sturen van de eenmalige nieuwsbrief.

Meedoen aan Bewonerspanel op internet?
Naast deze enquête vraagt de gemeente Utrecht regelmatig de mening van Utrechters via het Bewoners
panel. De leden van dit panel krijgen een aantal keer per jaar een e-mail. Daarin nodigt de gemeente ze
uit voor het invullen van een korte vragenlijst via internet. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die
te maken hebben met de stad Utrecht, bijvoorbeeld over sport, verkeer, afval en energie.
ja, ik wil meedoen aan het Bewonerspanel, mijn e-mailadres is:

ik doe al mee aan het Bewonerspanel
nee, bedankt
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u uit te nodigen voor deelname aan het Bewonerspanel. Voor uw

deelname aan het Bewonerspanel gebruiken we ook uw gegevens zoals u die bij de vragen onder A en P heeft
ingevuld. Meer informatie over het Bewonerspanel vindt u op www.utrecht.nl/bewonerspanel.

VVV-bonnen
Als u kans wilt maken op één van de 15 VVV-bonnen ter waarde van 100 euro, vul dan uw naam en
adres in.*
Voorletters:			

Achternaam:

Straat:									Huisnummer:
Postcode:
* Deze gegevens gebruikt de gemeente alleen voor het uitreiken van de VVV-bonnen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Heeft u vragen?
Als u vragen heeft over de enquête, neem dan
contact met ons op.
U kunt ons bellen van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 21.30 uur en
op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U kunt ons ook mailen.
Telefoon
0800 – 40 50 602 (gratis)
E–mail
watvindtu@utrecht.nl
www.utrecht.nl/watvindtu
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