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Voorwoord 

De Utrechtse gemeenteraad heeft een Vertrouwenscommissie in oprichting 
ingesteld. Deze heeft een concept profielschets geformuleerd. Deze is besproken 
op de raadsinformatieavond van 6 juni 2013.  

Ondergetekende, meerschrijver van Utrecht Dichtbij en Utrecht Dichtbij, meenden 
dat een representatief beeld niet mogelijk op de raadsinformatieavond.  

In deze tijd van burgerinitiatief vroegen zich af waarom de vertrouwenscommissie 
bij het opstellen van de concept profielschets de Utrechtse burgers niet van te 
voren om raad hebben gevraagd. Een van de redenen hiervoor is dat het 
burgemeesterprofiel geen onderdeel uitmaakt van verkiezingsprogramma’s en het 
coalitieakkoord. Is het niet verstandig om daarom de burgers te betrekken? De 
vraag stellen, is het antwoord geven. 

In deze tijd van sociale media leek het ons niet meer dan logisch om een 
internetenquête te houden. Gegeven de korte tijd en het aantal volgers van Utrecht 
Dichtbij was op voorhand duidelijk dat een zeer omvangrijke respons niet mogelijk 
zou zijn. Indien echter de respons van voldoende kwaliteit zou zijn, zouden de 
resultaten getoond kunnen worden. 

De respons, circa 220, is selectief. Het zijn geïnteresseerden die Utrecht Dichtbij 
volgen via verschillende (sociale) media. Vergeleken met de Gemeentelijke Basis 
Administratie zijn jongeren, alleenstaanden en vrouwen zijn 
ondervertegenwoordigd. Echter deze groepen antwoorden niet significant anders 
dan de oververtegenwoordigde groepen. We hebben gemeend daarom de resultaten 
te kunnen presenteren.  

Op de raadsinformatieavond zijn de uitkomsten gepresenteerd. Interviews met 
enkele raadsleden tijdens deze bijeenkomst (vastgelegd door de gemeente), 
beelden van RTV Utrecht en enkele interviews voor BNR-radio tonen dat sommige 
antwoorden zijn opgepikt door gemeenteraadsleden. Ons doel – het informeren van 
de gemeenteraad - is bereikt. We hopen dat de tweede boodschap – gebruik de 
sociale media eens om de Utrechtse burger om informatie te vragen – ook post zal 
hebben gevat. 

In dit korte verslag presenteren we de conclusies, de verantwoording en de 
resultaten per vraag. 

 

Utrecht 21 juni 2013 

 

Wendy de Liefde 

 

Roland Goetgeluk 
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Samenvatting en conclusies 

 

Als het aan Utrechters ligt, is de nieuwe Utrechtse  burgemeester vooral een 
flexibel mens die zich thuis voelt onder burgers op  straat. Maar hij moet zich 
ook gemakkelijk bewegen onder ondernemers. Bovendie n zijn ervaring als 
raadslid en wethouder gewenst. Deze en andere concl usies volgen  uit de 
eerste resultaten van de enquête op Utrecht Dichtbi j. 

Aanleiding 

De keuze van de nieuwe burgemeester start met het functieprofiel. Het is de eerste 
zeef om kandidaten af te laten afvallen. Op de raadsinformatieavond van 6 juni 
polste de gemeenteraad de Utrechtse bevolking over het profiel. Met 280.000 
stemgerechtigde inwoners levert dat geen representatief beeld op. Roland 
Goetgeluk, meeschrijver van Utrecht Dichtbij, stelde in samenwerking met Utrecht 
Dichtbij een enquête op voor alle Utrechters die hun stem willen laten horen. De 
voorlopige resultaten zijn op de raadsinformatieavond getoond. 

Enquête 

De vragen zijn gemaakt op basis van onder meer officiële documenten die 
gemeenteraden kunnen gebruiken om een functieprofiel te maken. Circa 220 
Utrechters hebben de vragenlijst ingevuld. Om te bepalen of de enquête 
representatief is gevraagd naar geslacht, leeftijd en huishoudenssamenstelling. 
Deze informatie is namelijk ook beschikbaar in de Gemeentelijke 
Basisadministratie. Vrouwen en jongere alleenstaanden zijn ondervertegenwoordigd 
als respondenten van de enquête. 

 Berekeningen toonden echter aan dat de respondenten uit deze beide groepen die 
de vragen wel hebben beantwoord niet anders antwoordden op de vragen dan de 
andere, beter vertegenwoordigde, doelgroepen. De respons van ruim 220 personen 
levert een maximaal betrouwbaarheidsinterval van circa 7 % op als een antwoord 
op een vraag op 50% komt.  

Kennis en kunde 

Allereerst heeft de burgemeester heeft twee voorzitterspetten: gemeenteraad en 
college. Bijna 60% vindt dat de pet van de gemeenteraad en het college even 
belangrijk zijn, maar circa 35% vindt de pet van de gemeenteraad belangrijker. 
Bijna 75% vindt dat de burgemeester neutraal moet zijn. 

Daarnaast gaat hij over openbare orde en veiligheid. Bijna 90% vindt dat de 
burgemeester zich vaak op straat moet gaan om zelf te ervaren hoe schoon en 
veilig de buurt is. Een kleine 55% vindt dat de burgemeester vaak op bezoek moet 
gaan bij ouders van jongeren die de buurt onveilig maken. De burgemeester moet 
dus zijn gezag laten gelden op straat. 

Ook is de nieuwe burgemeester het gezicht van Utrecht. Circa 95% vindt dat de 
burgemeester open moet staan voor gesprekken met burgers op straat. Ruim 25% 
vindt dat de burgemeester ondernemer moet zijn geweest. Dat is opmerkelijk omdat 
het bedrijfsleven vaak klaagt over de onwetende bestuurders. Bijna 50% is van 
mening dat hij ervaring moet hebben als gemeenteraadslid of wethouder. Maar 
ervaring in Den Haag vindt 90% niet nodig.  
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Bestuursstijl  

Gevraagd is om een rangorde te maken tussen drie typen burgemeesters. De types 
zijn omschreven als ‘hij voelt zich het beste thuis bij burgers op straat’, ‘hij voelt 
zich beste thuis bij ondernemers’, en ‘hij voelt zich het beste thuis bij politici.’ De 
volgorde is in lijn met de eerdere antwoorden. Met stip op nummer één Volk, 
gevolgd door Ondernemer en Politiek. En ruim 70% kiest voor een persoon met 
flexibel karakter, ofwel iemand die niets alles en iedereen wil controleren of zelfs 
wil beheersen. Deze omschrijvingen stonden beschreven in de enquête en waren 
bijna letterli jk afkomstig van documenten over bestuursstijlen die raadsleden 
kunnen gebruiken bij het opstellen van de profielen. Ze staan www.overheid.nl. 

Personalia 

We hebben uitdrukkelijk gevraagd naar kenmerken die nimmer gebruikt worden in 
een sollicitatie: geslacht, leeftijd en huishoudenssamenstelling. Maar als een 
burgemeester een herkenbaar persoon moet zijn en problemen van burgers moet 
kunnen voelen, dan is de verwachting dat personalia er wel toe doen. Utrecht is 
geëmancipeerd: man of vrouw doet er niet toe. Bijna 70% kiest voor iemand tussen 
40 en 60 jaar met de nadruk op 40-49 jaar. Bijna 30 % vindt leeftijd niet belangrijk. 
Bijna 95% vindt dat de burgemeester een gezin moet hebben, al mogen de kinderen 
het nest hebben verlaten.  
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Verantwoording 
Respons door de tijd 

De enquête is op 29 mei 2013 om 15:00 uur gestart. Op 13 juni is de laatste stand 
genomen. Een respons van 227 waarvan er 7 niet zijn ingevuld. We gaan uit van 
n=220. Dit komt neer op gemiddeld 16 respondenten per dag. De verdeling over de 
dagen laat grote schommelingen zien. De verklaring hiervoor zit vooral in het 
aanjagen van de vragenlijst via Twitter op bepaalde momenten in de week en de 
internetversie van Utrecht Dichtbij. Het tijdsverloop per dag laat zien dat ochtend de 
piek oplevert. 

Figuur 1 Respons per dag (Bron: Burgemeesterenquête 2013 UD/RGO) 

Figuur 2 Respons per uur Burgemeesterenquête (Bron: Burgemeesterenquête 2013 

UD/RGO) 
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Het Twitter-account @utrechtdichtbij is het meest gebruikt om mensen te activeren. 
Deze heeft een kleine 2.000 volgers. Als aangenomen wordt dat de tweets 
inderdaad de respons sterk hebben bepaald, is de dekkingsgraad ruim 10%. 

Betrouwbaarheidsinterval 

De uitkomst van een enquête geeft een puntschatting zoals 75%. Dit betekent dat in 
populatie het percentage ergens tussen de 69% - 81% moet liggen bij n=226 en een 
significantieniveau van 95%. 

Indien de antwoorden op een enquête betrouwbaarheidsintervallen hebben die 
elkaar raken of zelfs overlappen zeggen we dat de antwoorden niet significant van 
elkaar afwijken. Er zijn dus geen significante verschillen twee categorieën 45% en 
dus 55% opleveren. Hiervan zijn we 95% zeker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 betrouwbaarheidsinterval bij n=227 en 95% significantieniveau met 

tweezijdig toetsen (Z=1,96) (Bron: UD/RG 2013) 

  

Representativiteit 

De totale respons van 220 komt meer op 0,1% van de totale Utrechtse bevolking 
van 18 jaar en ouder (258.370). Een respons van 600 of meer was gewenst om op 
een fractie te komen die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het landelijk WoON 
Onderzoek van het CBS1. De tijdsspanne en het ontbreken van financiering om een 
ruime steekproef te trekken uit adressen liet dit niet toe2. 

Onderstaande tabel toont de verschillen in de opkomst naar geslacht, leeftijd en 
huishoudenssamenstelling. Vrouwen, alleenstaanden en jongeren zijn 

                                                
1 http://www.woon-oversampling.nl/woon/rekenmodel.htm . Opgemerkt zij dat het 
aantal nodig is om samengestelde variabelen te maken. In dit onderzoek gelden 
alleen de rechte tellingen. Minder dan 600 respondenten is dus minder problematisch 
dan lijkt. 
2 Precies dit hadden wij verwacht van de gemeenteraad. 

Uitkomst Betrouwbaarheidsinterval Min Punt Plus
0% 0% 0% 0% 0%
5% 3% 2% 5% 8%

10% 4% 6% 10% 14%
15% 5% 10% 15% 20%
20% 5% 15% 20% 25%
25% 6% 19% 25% 31%
30% 6% 24% 30% 36%
35% 6% 29% 35% 41%
40% 6% 34% 40% 46%
45% 7% 38% 45% 52%
50% 7% 43% 50% 57%
55% 7% 48% 55% 62%
60% 6% 54% 60% 66%
65% 6% 59% 65% 71%
70% 6% 64% 70% 76%
75% 6% 69% 75% 81%
80% 5% 75% 80% 85%
85% 5% 80% 85% 90%
90% 4% 86% 90% 94%
95% 3% 92% 95% 98%

100% 0% 100% 100% 100%
N=220 Significantie 95%
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ondervertegenwoordigd. De respons is selectief. Op zich is dit pas problematisch 
als deze selectiviteit van invloed is op de antwoorden. 

Tabel 2 Representativiteit bij n=220 en 95% significantieniveau met tweezijdig 

toetsen (Z=1,96) (Bron: UD/RG 2013, Gemeente Utrecht, Website Wistudata, 2013) 

 

We hebben getoetst of geslacht (man/vrouw), leeftijden (18-34, 35-44, 45-54, 55-
64, plussers) en twee vormen van huishoudenssamenstelling (alleenstaand/paar en 
Ervaring zonder kinderen/ervaring met kinderen) van invloed is op de antwoorden.  

Indien dit niet het geval is dan kunnen de uitkomsten zonder enige correctie worden 
gebruikt. Indien er wel afwijkingen zijn dan moet de respons herwogen worden 
zodat de verhoudingsgetallen in tabel 1 op 1 terecht komen. Een weegfactor van 2 
betekent dat 1 respondent dus 2 maal telt. Weging is een normale procedure in 
enquêteonderzoek.  

Het blijkt niet nodig te zijn. De vier variabelen – geslacht, leeftijd en 
huishoudenssamenstellingen – zorgen niet voor significantie verschillen. We 
kunnen dus gebruik maken van rechte tellingen. 

Verwerking 

Gebruik is gemaakt van de enquêtetool van http://www.EnqueteMaken.be .De 
gegevens zijn geëxporteerd naar Word en Excel. Via Excel zijn de gegevens 
geïmporteerd in het statistische pakket SPSS en zijn de toetsen voor de 
representativiteit uitgevoerd 

 

 

 

 

 

N 220
Respons abs Respons Populatie Verhouding

18 t/m 24 jarigen 5 2% 17% 0,13
25 t/m 34 jarigen 32 15% 26% 0,56
35 t/m 44 jarigen 54 25% 20% 1,26
45 t/m 54 jarigen 57 26% 15% 1,79
55 t/m 64 jarigen 45 21% 10% 2,02
65 t/m 74 jarigen 16 7% 7% 1,06
75-plussers 10 5% 6% 0,82

Vrouw 59 27% 51% 0,52
Man 161 73% 49% 1,51

Alleenstaand 66 30% 54% 0,56
Paar zonder kind 74 34% 20% 1,73
Paar met kind 65 30% 20% 1,47
Eenoudergezin 2 1% 5% 0,17
Anders 12 5% 1% 4,96
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De enquête 
In totaal legden 220 mensen deze enquete af. (13 ju ni 2013) 

Statistieken voor vraag 1 : Baas in de gemeente De burgemeester is niet het hoofd van de gemeente! Het  
College van burgemeester en wethouders (B&W) zijn n iet het hoofd van de gemeente! De gemeenteraad is 
het hoofd want de leden zijn door ons gekozen. De g emeenteraad bestaat uit politieke partijen. Namens de 
gemeenteaad besturen B&W de stad. Wethouders zijn p olitici en aangesteld door de gemeenteraad. De 
burgemeester wordt aangesteld door de minister. De burgemeester hoeft geen politicus te zijn, maar is dat 
wel vaak. Wist u dit allemaal?  

Ja, ik wist het allemaal al heel precies. 64.68% 

Bijna, een aantal dingen wist ik nog niet. 33.03% 

Nee, ik wist er helemaal niets van. 2.29% 

 
 
Statistieken voor vraag 2 : Selectieprocedure burge meester 1 De commissaris van de Koningin overlegt 
met fractievoorzitters gemeenteraad. 2 De gemeenter aad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester 
op. 3 De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koningin. 4 De minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ste lt de vacature open. 5 De sollicitant schrijft een brief. 
6 De commissaris van de Koningin selecteert de kand idaten. 7 De commissaris van de Koningin overlegt 
met de vertrouwenscommissie van de gemeente. 8 De g emeenteraad beveelt kandidaten aan. 9 De 
kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna  benoemt de Koningin de burgemeester. 10 De 
commissaris van de Koningin beëdigt de burgemeester  in de gemeente. Kende u deze procedure?  

Ja, ik wist het allemaal al heel precies. 38.07% 

Bijna, een aantal dingen wist ik nog niet. 48.17% 

Nee, ik wist er helemaal niets van. 13.76% 

 
 
Statistieken voor vraag 3 : Eerste taak: voorzitter  politiek en bestuur De burgemeester is voorzitter van het 
College van Burgemeester en Wethouders ( B&W). De b urgemeester is voorzitter van de gemeenteraad die 
B&W controleert. Hoe gaat uw burgemeester om met dr ie lastige vraagstukken 1. twee bestuurlijke petten : 
gemeenteraad en wethouders. 2.veel politieke petten : zijn eigen partij, partijen in wethouders, partij en in 
de gemeenteraad. 3.wat voor ervaring nodig? Eerste taak burgermeester: welke bestuurlijke pet is het 
belangrijste?  

Pet gemeenteraad. 33.03% 

Pet wethouders. 8.72% 

Pet gemeenteraad en pet wethouders zijn even belangrijk. 58.26% 

 
 
Statistieken voor vraag 4 : Eerste taak burgemeeste r: welke bestuurlijke ervaring moet uw burgemeester  
hebben?  

Gemeenteraadslid zijn geweest. 10.09% 

Wethouder zijn geweest. 11.93% 

Gemeenteraadslid EN wethouder zijn geweest. 27.52% 

Geen ervaring als gemeenteraadslid of wethouder nodig. 50.46% 

 
 
Statistieken voor vraag 5 : Eerste taak burgemeeste r: moet uw burgemeester politiek neutraal zijn?  

Ja 74.31% 

Nee 25.69% 

 
 
Statistieken voor vraag 6 : Tweede taak: openbare o rde en veiligheid De openbare orde en veiligheid 
wordt bepaald door de driehoek: de hoofd van de pol itie, de officier van justitie en de burgemeester. De 
burgemeester houdt daarom toezicht op openbare bije enkomsten. De burgemeester houdt dus ook 
toezicht op openstaande gebouwen, zoals cafés. De b urgermeester kondigt noodbevelen en 
noodverordeningen af zoals een uitgaansverbond. De burgemeester is de baas van de brandweer. Tweede 
taal burgemeester: moet uw burgemeester zich vaak o p straat begeven om te ervaren hoe schoon en 
veilig uw buurt is?  

ja  89.91% 

Nee 10.09% 

 
 
Statistieken voor vraag 7 : Tweede taak burgemeeste r: moet de burgemeester ouders van jongeren die 
mijn buurt onveilig maken, vaak opzoeken?  

Ja 54.59% 

Nee 45.41% 

 
 
 



10 

Statistieken voor vraag 8 : Derde taak: presenteren  en onderhandelen De burgemeester vertegenwoordigt 
de gemeente rechtszaken en hij ondertekent officële  stukken namens de gemeente. Maar de burgemeester 
is ook het gezicht van Utrecht voor burgers, ondern emers en politici. Derde taak burgemeester: moet uw  
burgemeester open staan voor gesprekken met burgers  op straat?  

Ja 94.50% 

Nee 5.50% 

 
 
Statistieken voor vraag 9 : Derde taak burgemeester : moet hij ondernemer zijn geweest?  

Ja 26.15% 

Nee 73.85% 

 
 
Statistieken voor vraag 10 : Derde taak burgemeeste r: moet hij vroeger Tweede Kamerlid en/of Minister 
zijn geweest?  

Ja, Tweede Kamerlid 4.13% 

Ja, minister 1.83% 

ja, Tweede Kamerlid en minister 4.13% 

Nee, andere ervaring is ook mogelijk. 89.91% 

 
 
Statistieken voor vraag 11 : Derde taak burgemeeste r: hoe belangrijk vind ik de 'volksburgemeester, 
ondernemerburgemeester en de politieke burgemeester '? Als u de politieke burgemeester het 
belangrijkste vindt, klik dan met de muis de invulo ptie onder het getal 1. Vindt u de politieke 
burgermeester met minst belangrijk, dan klikt u de invuloptie onder 3 in.  

 Nr.1 Nr.2 Nr.3 

Een volksburgemeester: 
hij voelt zich het beste 
thuis bij burgers op 
straat. 

69.01% 17.84% 13.15% 

Een 
ondernemersburgemeest
er: hij voelt zich beste 
thuis bij ondernemers. 

15.68% 54.05% 30.27% 

Een politieke 
burgemeester: hij voelt 
zich het beste thuis bij 
politici. 

14.29% 25.71% 60.00% 

 
 
Statistieken voor vraag 12 : De burgemeester als me ns De mens: hoe oud is uw burgemeester?  

18-29 0.46% 

30-39 2.29% 

40-49 36.70% 

50-59  28.44% 

60-69 1.38% 

Maakt niet uit 30.73% 

 
 
Statistieken voor vraag 13 : De mens: van welk gesl acht is uw burgemeester?  

Vrouw 43.12% 

Man 56.88% 

 
 
Statistieken voor vraag 14 : De mens: wat voor soor t gezin heeft hij?  

Alleenstaand, heeft nooit kinderen gehad. 3.30% 

Alleenstaand, kinderen wonen niet meer thuis. 0.47% 

Alleenstaande vader/moeder, kinderen wonen nog thuis. 0.94% 

Samen met partner, heeft nooit kinderen gehad. 4.72% 

Samen met partner, kinderen wonen niet meer thuis. 35.38% 

Samen met partner, kinderen wonen nog thuis. 30.19% 

Ander soort huishouden, zoals vader, moeder, kinderen, opa en oma. 25.00% 
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Statistieken voor vraag 15 : De mens: is het karakt er van uw burgemeester te typeren als 'flexibel' of  
'beheersen'? Flexibel: karakter vindt verandering e n aanpassing leuk. Voordeel: zeer ondernemend. 
Nadelen: procedureel soms te slordig, hak-op-de-tak . Beheersing: karakter dat alles en iedereen wil 
controleren. Voordeel: procedureel zeer betrouwbaar . Nadelen: blind voor nieuwe ontwikkelingen, star. 
Welke eigenschap vindt u het belangrijkste voor uw burgemeester?  

Flexibiliteit 72.60% 

Beheersing 27.40% 

 
 
Statistieken voor vraag 16 : Uw kenmerken U heeft u w mening gegeven over uw nieuwe burgemeester. 
Mogelijk delen meer mensen uw mening. Mischien hang en meningen wel samen met kenmerken van 
Utrechtse burgers. Interessant om te weten voor de gemeenteraad! Uw kenmerken: hoe oud bent u? Klik 
een leeftijd aan en alle leeftijden verschijnen.  

0-19 0.46% 

20-24 1.83% 

25-29 5.94% 

30-34 8.68% 

35-39 9.59% 

40-44 15.07% 

45-49 14.16% 

50-54 11.87% 

55-59 9.59% 

60-64 10.96% 

65-69 5.02% 

70-74 2.28% 

75-79 2.28% 

80-84 1.83% 

85-89 0.00% 

90-94 0.00% 

95 en ouder 0.46% 

 
 
Statistieken voor vraag 17 : Uw kenmerken: bent u v rouw of man?  

Vrouw 26.94% 

Man 73.06% 

 
 
Statistieken voor vraag 18 : Uw kenmerken: wat voor  soort huishouden heeft u?  

Alleenstaand, ik heb nooit kinderen gehad. 22.83% 

Alleenstaand, mijn kinderen wonen niet meer thuis. 7.31% 

Alleenstaande vader/moeder, mijn kinderen wonen nog thuis. 0.91% 

Samen met partner, wij hebben nooit kinderen gehad. 15.07% 

Samen met partner, onze kinderen wonen niet meer thuis. 18.72% 

Samen met partner, onze kinderen wonen nog thuis. 29.68% 

Ander soort huishouden, zoals vader, moeder, kinderen, opa en oma. 5.48% 

 
 
 



12 

Statistieken voor vraag 19 : Uw kenmerken: in welke  postcodegebied woont u? Klik de postcode aan en 
alle mogelijke postcodes verschijnen. Woont u buite n de gemeente Utrecht: kies code 0000 onderaan de 
lijst.  

3511: Binnenstad ten westen van de Oudegracht (tot aan het spoor) 17.26% 

3512: Binnenstad ten oosten van de Oudegracht 3.54% 

3513: Pijlsweerd (incl. 1e Daalsebuurt) 0.44% 

3514: Vogelenbuurt, Lauwerecht 1.33% 

3515: Tuinwijk, Staatsliedenbuurt, Lauwerecht 1.33% 

3521: Dichterswijk 1.77% 

3522: Rivierenwijk 3.54% 

3523: Tolsteeg/Hoograven 1.77% 

3524: Lunetten 4.87% 

3525: Hoograven 0.88% 

3526/27: Kanaleneiland, Transwijk 3.54% 

3528: Papendorp 0.00% 

3531: Lombok/Leidseweg 3.54% 

3532: Spinozaplantsoen, Kempisplantsoen, Majellapark, Nieuw Engeland 1.77% 

3533: Oog in Al, Halve Maan, Den Hommel, Welgelegen 3.98% 

3534: Schepenbuurt, bedrijventerrein Cartesiusweg 0.88% 

3541: Hogeweide 0.44% 

3542: Bedrijventerrein Lage Weide 0.00% 

3543/46: Leidsche Rijn 12.83% 

3551: de Bloemenbuurt) en Boomgaardlaan 1.33% 

3552: Ondiep, Everhard Zoudenbalchstraat, Loevenhoutsedijk e.o. 3.98% 

3553: Elinkwijk e.o., Julianapark e.o. 0.44% 

3554: Muinck Keizerlaan e.o., Schaakbuurt e.o., Geuzenwijk, De Driehoek 0.88% 

3555: Bedrijventerrein Demka, Bernhardplein Queeckhovenplein,Zuilen-Noord 1.33% 

3561/62: Overvecht-Zuid 3.10% 

3563/64: Overvecht-Noord 3.98% 

3566: Gageldijk 0.44% 

3571: Tuindorp 3.54% 

3572: Wittevrouwen 3.10% 

3573: Voordorp 2.65% 

3581: Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Wilhelminapark 2.21% 

3582: Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Abstede, Rubenslaan ,Watervogelbuurt 2.21% 

3583: Schildersbuurt 1.33% 

3584: Galgenwaard, Rijnsweerd, De Uithof (Utrecht Science Park) 0.00% 

3585: Maarschalkerweerd 0.00% 

0000: Buiten de gemeente Utrecht 5.75% 
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Over uitgever en auteur 
Dichtbij  

helpt mensen hun lokale doelen te bereiken en geeft de mogelijkheid tot het 

discussieren over zaken die zij relevant vinden. De kracht van dichtbij is dat de 

lokale bewoner of ondernemer zelf kan meedoen door berichten, foto’s of reacties 

te plaatsen op de site. Dichtbij is een initiatief van TMG en bestaat sinds juni 2011. 

Dichtbij.nl is een samenwerking tussen WebRegio.nl en Holland Combinatie > 

Dichtbij is wat voor juni 2011 Webregio was, dus ik zou hiervan maken ‘Dichtbij.nl 

werkt samen met de lokale weekbladen van Holland Combinatie’. Holland 

Combinatie geeft meer dan 100 huis-aan-huiskranten uit in een wekelijkse oplage 

van 3,7 miljoen exemplaren. De websites van deze kranten zijn in juni overgegaan 

naar dichtbij.nl. De samenwerking tussen deze twee lokale partijen versterkt de 

lokaliteit en actualiteit van de redactie. http://www.overdichtbij.nl/over-dichtbij/ 

 

 

Roland Goetgeluk 

Roland Goetgeluk is meeschrijver van www.dichtbij.nl uitgave voor 

Utrecht. Daarnaast is columnist voor het vakblad 

www.waterwonenenruimte.nl en coach voor www.taaldoetmeer.nl in 

Utrecht. Hij woont sinds 1981 in Utrecht met onderbreking van één 

jaar Mozambique. Hij is een politiek en maatschappelijk betrokken 

burger. Voordat hij de PvdA verliet was hij lid van het Utrechtse 

Bestuur van de PvdA en daarbinnen campagnecoördinator voor 

verschillende Europese campagnes samen met andere politieke partijen (Utrecht 

gaat Europees). Hij is nu passief lid van Groen Links via een kort lidmaatschap van 

D66. Hij is te volgen via @rolandgoetgeluk. Voor zijn professionele achtergrond zie 

http://www.linkedin.com/pub/roland-goetgeluk/3/b92/716 

 


