
VLEUTEN-

DE MEERN

Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• Gedeeld beeld van de belangrijkste 

gezondheidsvraagstukken in de wijk

• Intentie uitgesproken op gezamenlijke thema’s en 

behoefte 

• GLI opgestart in Vleuten en De Meern

• Welzijn op Recept gestart in Vleuten

• Wijkactiviteiten waarbij ontmoeten centraal staat 

(Wijksafari-Wijkmarkt (De Meern))

• Wijkproeverij Vleuten-dorp (DOCK-GC)

• Wijkalliantie Ouderen Vriendelijk Vleuten: doel 

samenwerking en afstemming verbeteren

• ‘WIL (Wijk Informatie Lijnen) in je buurt’ bekender maken

• (Beweeg)aanbod in de wijk zichtbaar en toegankelijk 

maken

• Randvoorwaarden moeten helder zijn en continue aandacht hebben (bijv. voldoende capaciteit van de betrokken     

organisaties, ICT systemen (declaratie GLI) gekoppeld.)

• Voor informatiedelen en communicatie blijft continue aandacht nodig. 

• Taken en verantwoordelijkheden helder beschrijven. 

Data van de wijk

Percentage inwoners met overgewicht BMI > 25 

Percentage kinderen (10-12 jarigen) met verhoogd risico op sociaal-
emotionele problemen

Thema’s

B ewegen, overgewicht & 

obesitas
Zowel in de dorpen Vleuten en De 
Meern als in Veldhuizen en 

Vleuterweide, hebben meer dan de 
helft van de volwassenen en 

ouderen overgewicht. Dat is veel 
meer dan in Utrecht gemiddeld.  

Het percentage volwassenen dat 
voldoet aan de beweegnorm ligt al 

jaren beneden het Utrechts 
gemiddelde. Het percentage 

kinderen dat aan de beweegrichtlijn 
voldoet, is flink gedaald.

O u deren met stapeling 

gezondheidsproblemen

In de wijk woont een grote 
groep ouderen (65+). Zij 

hebben vaak te maken met 
meerdere chronische 

aandoeningen, 67% van de 
ouderen heeft er minimaal twee. 

Ouderen in Vleuten-De Meern 
hebben vaak overgewicht, zijn 

vaak zeer ernstig eenzaam, en 
hebben vaak minimaal één

psychische klacht.

P sychosociale gezondheid bij jeugd en jongvolwassenen 

(en middelengebruik)
In de wijk ligt het percentage kinderen en jongeren met een risico op 
(sociaal)emotionele problemen hoger dan het Utrechts gemiddelde. Ook is er 

een hoog percentage kinderen en jongeren dat wel eens een drankje met 
alcohol heeft gedronken. Tot slot geeft 15% van de jongvolwassenen aan in 

de afgelopen vier weken wiet of hasj te hebben gebruikt. 

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk
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