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CONCLUSIES 

1 . Het vertrek van gehuwden u i t Eindhoven wordt voo r 

62% gevormd door volledige gezinnen - echtparen 

met en zonder kinderen - en voor 38% door onvolle

dige gezinnen , overwegend j onggehuwden die zich 

bij de elders wonende echtgeno(o)t(e) voegen . 

2. De jongeren zijn onder de vertrokkenen sterk ver-

t egenwoordigd : 

65% van de volledige gezinnen behoort tot de 

categorie van de kleine gezinnen met maximaal 

één kind ; 

67% van de vertrokken gehuwden is jonger dan 

35 jaar ; 

72% is korter dan 10 jaar gehuwd . 

3. Van de echtparen - circa 2/3 deel van de responden

ten - vertrekt 30% omdat de woning en/of woonomge 

v ing niet bevalt; 2 1% heeft nog geen woning en kan 

i n Eindhoven geen passende woning krijgen en 38% 

vert rekt vanwege omstand i gheden verband houdend met 

het werk . 

4 . Voor de a l leen- vertrekkende gehuwde man vormen "het 

geen passende woning kunnen vinden " (43%) en het 

werk (28%) de hoofdredenen van vertrek ; voor de 

a l leen- vertrekkende gehuwde vrouw is dat het pas 

gesl oten huwelijk (62%) . 

5 . Degenen die vertrekken omd a t zij hier nog niet ove r 

een woning beschikken en geen passende woning kunnen 

v i nd en , zijn voornamelijk jonggehuwden en behoren 

v oor een belangrijk deel t o t de beroepsgiL'oep "hand

arbeiders ". 

6 . De categorie "vertrekkend vanwege woning en/of woon

omgeving die niet bevalt " i s over het algemeen l an

ger gehuwd en behoort voor een belangrijk deel tot 

de hogere beroeps- C. q . inkomensgroepen . 
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INLEIDING 

De omvang en de structuur van de vestigings- en vertrek

beweging is voor de gemeente Eindhoven over een lange 

reeks van jaren exact bekend. Op zichzelf beschouwd geven 

deze cijfers reeds enige indicatie omtrent de (on)aan

trekkelijkheid van Eindhoven als woon- en werkgemeente . 

Ze geven echter alleen maar aanleiding tot het consta

teren van een feit, zonder verder iets te zeggen over de 

oorzaken en achtergronden daarvan. 

Alhoewel er op dit punt wel enige aanwijzingen zlJn, is 

er toch behoefte aan meer (betrouwbare) informatie op 

dit gebied. 

Tegen deze - overigens summier aangeduide - achtergrond 

dient het besluit van B. en W. van Eindhoven te worden 

gezien, een onderzoek in te stellen naar de redenen van 

vertrek uit deze gemeente . 

Naast de bekende gegevens die ons leren "wie " Eindhoven 

verlaten, zou zulk een onderzoek inzicht dienen te ver

schaffen in het "waarom " van het vertrek uit Eindhoven . 

Het aan dit rapport ten grondslag liggende onderzoek is 

echter niet meer dan een eerste terreinverkenning, welke 

wellicht stof oplevert voor verder onderzoek. Mogelijk 

kan het hierdoor verkregen inzicht ook reeds dienen als 

hulpmiddel bij het formuleren van enige nieuwe uitgangs

punten voor het toekomstige beleid . 

Hetgeen hierboven is gezegd over het vertrek uit Eind

hoven geldt evenzeer voor de vestiging in deze gemeen

te. Dit verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar 

de vertrekredenen vanuit Eindhoven vertrokken personen 

zal daarom mettertijd worden gevolgd door een rapport 

betreffende een schriftelijke enquête gehouden onder die

genen, die, in een bepaalde periode, in Eindhoven zijn 

komen wo n en. Dit laatstgenoemde onderzoek is inmiddels 

aangevangen. Tevens ligt het in de bedoeling binnen niet 

al te lange tijd ook de pendel op en van Eindhoven in 

de beschouwing te betrekken . 
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De verslaggeving is zo sober mogelijk gehouden. Het 

zal de geïnteresseerde lezer weinig moeite kosten uit 

de eenvoudige tabellen zelf de juiste conclusies te 

trekken. 
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METHODE VAN ONDERZOEK 

Aangezien de vertrokkenen over het gehele land en daar

buiten zijn verspreid is gekozen voor een schriftelijke 

benadering . Daartoe is een vragenformulier ontworpen , 

dat met opzet , n.l. ter verkrijging van een zo groot 

moge l ijk respons , zo beperkt en zo eenvoudig mogelijk 

is gehouden. Een model van het formulier is als bijlage 

bij dit rapport gevoegd. 

De vraagstelling is , nadat in eerste instan tie wordt 

gevraagd naar de doorslaggevende reden van vertrek, 

vervolgens doelbewust toegespitst op de reden verband 

houdend met de woning/woonomgeving. Daarbij is overwo

gen, dat - voorzover de vertrekredenen liggen in de 

sfeer van het wonen - deze wellicht méér en zeker méér 

direct door het lokal e bestuur kunnen worden beïnvloed 

dan geldt voor de redenen die samenhangen met het werk. 

Het onderzoek is beperkt tot de hoofden van huishoudens, 

d.w.z. dat de vertrokken alleenstaanden niet zijn be 

naderd . Om praktische redenen zijn ook diegenen die naar 

het buitenland vertrokken buiten het onderzoek gebleven. 

Aangenomen mag echter worden, dat de reden tot vertrek 

voor deze categorie én voor de alleenstaanden slechts 

zelden in de woonsfeer lig,t. Het kennen van deze rede

nen werd daarom van minder belang geacht . 

Een verdeling van het totaal van de in het onderzoek be

trokken hoofden van huishoudens naar categorie en de 

samenstelling van de huishoudens wordt gegeven in het 

onderdeel van dit verslag waar ook de groep van de niet

respondenten mede in de beschouwing wordt betrokken . 

Deze werkwijze is mogelijk omdat van alle betrokkenen , 

ook wanneer zij het vragenformulier niet hebben gere

tourneerd, vanuit het bevolkingsregister wordt beschikt 

over een aantal gegevens zoals leeftijd, geslacht, be 

roep, huwelijksduur, stadsdeel van herkomst en bestem

mingsgemeente/-gebied. 

Aan de hand hiervan kan r eeds een eerste indruk om

trent de vertrokkenen worden verkregen . Naar samen-
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stelling vergeleken met de respondenten is het tevens 

mogelijk vast te stellen of en in hoeverre de categorie 

van de respondenten representatie f is voor het totaal 

van de vertrokken hoofden van huishoudens. 

Het vragenformulier is toegezonden aan die hoofden 

van huishoudens die i n de peri ode juli 1968 t/m juni 

1969 uit Eindhoven vertrokken . 

In deze periode werd, voor zover kan worden nagegaan, 

een in vergelijking met voorgaande jaren "normaal " 

vertrek regis treerd. 
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RESPONSE 

Van de 2 . 323 verzonden vragenlijsten werden 111 formulie

ren onbestelbaar terugontvangen . Twintig formulieren ble

ken niet verwerkbaar en 716 aangeschrevenen reageerden 

niet op de enquête. Een en ander resulteerde in 1 . 476 

verwerkbare antwoordformulie ren, een voor een schrifte

lijke enquête zeer bevredigende respons van 67% . 

De verdeling van de geënquêteerden naar leeftijd, g rootte 

huishouden, huwelijksduur, wijk van herkomst en bestem

mingsgebied komt vrijwel overeen met die der respondenten . 

Naar beroepsgroep gerekend wijken de verdelingen van de 

geënquêteerden en respondenten van elkaar af - zie staat 

1 - door een hogere respons van de hogere beroepsgroepen . 

De kleine afwijkingen in de verdelingen van de eerder

genoemde kenmerken (leeftijd , enz.) zijn waarschijnlijk 

het gevolg van deze oververtegenwoordiging van de hogere 

beroepsgroepen . 

Staat 1 

Geënqu@teerden en respondenten naar beroepsgroep, % 

Beroepsgroep Geënqu@teerden Respondenten 

a . vrije beroepen ; hogere 
en middelbare vakspecia-
listen; beleidvoerende 37 46 
en leidinggevende per-
sonen 

b . administratief personeel ; 
commerciële beroepen; 

19 22 dienstverlenende, sport-
en recreatie- beroepen 

c . ambachts - en industrie -
beroepen; transport- en 19 15 communicatie- beroepen ; 
agrarische beroepen e.d. 

d . militairen 6 5 

e . geen beroep en beroep 
onbekend 19 12 

100 100 

Totaal (= 100%) 2 . 323 1. 476 



A. DE GEENQUETEERDEN 

(respondenten én niet- respondenten) 
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DE GEENQUETEERDEN EN HUN HUISHOUDEN 

In de enquête waren in totaal 2 . 323 personen betrokken , 

te weten : 

1. 447 met echtgenote en met of zonder kinderen en/of 
anderen vertrokken mannelijke gezinshoofden 

423 zonder echtgenote en met of zonder kinderen en/of 
anderen vertrokken gehuwde mannen 

434 zonder echtgenoot en met of zonder kinderen en/of 
anderen vertrokken gehuwde vrouwen 

2 met kinderen en/of anderen vertrokken gescheiden 
mannen en weduwnaars 

17 met kinderen en/of anderen vertrokken gescheiden 
vrouwen en weduwen 

Een nadere specificatie van de samenstelling van de huis

houdens per categorie van de geënquêteerden geeft staat 2 . 

Gelet op het geringe aantal zijn de gescheiden en in we

duwstaat levende geënquêteerden gevoegd bij de gehuwden 

zonder echtgeno(o)t(e), Volledigheidshalve zijn de ge 

huwde mannen en vrouwen zonder eChtgeno(o)t(e) en zon

der kinderen en/of anderen, die binnen het kader van de 

enquête als alleenstaand zijn aan te merken , eveneens 

opgenomen . 

Staat 2 

Samenstelling van de huishoudens van de geënquêteer

den, in procenten 

Geënquêteerden vertrokken als 
Samenstelling 

gehuwde man gehuwde vrouw huishouden 
echtpaar zonder zond er 

echtgenote echtgenoot 

zonder kinderen! 
anderen 42 98 90 

met 1 kind/ander 23 2 5 
met 2 kinderen/ 
anderen 19 - 4 
met 3 kinderen/ 
anderen 10 - 1 

met 4 e . m. kin-
deren/anderen 6 - -

100 100 100 

Totaal geënquê-
teerden (=100%) 1.447 425 45 1 
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Van de vertrokken echtparen bestond 42% uit echtparen 

zonder kinderen of anderen; van het totaal aantal in 

Eindhoven woonachtige gezinnen behoort slechts 27% 

tot deze categorie . 

Het aantal - op het moment van verhuizing - onvolledige 

gezinnen, d . w.z . gezinnen waar een van de huwelijks 

partners ontbreekt , maakt 38% uit van de vertrokken 

huishoudens; de overgrote meerderheid van deze groep 

telt geen kinderen of anderen. Het betreft in hoofd

zaak de categorie die na huwelijkssluiting zich bij 

de elders wonende eChtgeno ( o)t(e) voegt en daarom uit 

de gemeente vertrekt. 

In de hierna volgende overzichten zullen de in staat 2 

onderscheiden categorieën geënquêteerden eenvoudigheids

halve worden aangeduid als " echtpaar ", "man " en "vrouw ". 
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DE LEEFT I JDSVERDELING 

Het hoge percentage kinderloze echtparen en afzonderl i jk 

vertr okken gehuwde mannen en vrouwen vormt de eerste 

ind i catie, dat de " jonge gezi=en" een belangrijke p l aats 

i=emen onder de vertrokken huishoudens . De gegevens over 

de l eeftijdsverdeling van de geënquêteerden bevestigen 

dit . 

Staat 3 

Lee f tijdsverdeling van de ge ënquê teerden , % 

Leefti jdsklasse Totaal Echtpaar Man Vr ouw 

t/m 24 jaar 20 10 26 47 

25 - 29 jaar 32 3 1 39 28 

30 - 34 jaar 15 17 12 8 

35 - 44 jaar 15 2 1 8 7 

45 - 64 jaar 14 16 1 1 8 

65 jaar e . o . 4 5 4 2 

100 100 100 100 

To taal geënquê-
t ee r den ( = 100%) 2 . 323 1. 447 425 45 1 

Voor de echtparen geldt, dat de leeftijd van de man is 

opgenomen . Voegt men de categorie "echtpaar " en "man " 

bijeen , dan bl ijkt 46% van de vertrokken gehuwde mann en 

jonger te zijn dan 30 jaar . Voor alle in Eindhoven woon

acht i ge gehuwde mannen gold per 1 januari 1969 , dat 

s l echts 1 6 , 5% tot deze leeft i jdsgroep behoorde . 

De j onge gezinnen zijn dus zee r sterk vertegenwoordigd 

ond e r d e vertrokkenen . 
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DE HUWELIJKSDUUR 

Na de gegevens uit beide voorgaande data over de samen

stelling van de huishoudens en de leeftijd van de ge 

enquêteerden zal het geen verwondering meer wekken, 

dat in meer dan de helft van het aantal waarnemingen 

sprake is van een " jong huweli jk" . 

Staat 4 

Huwelijksduur van de geënquêteerden, % 

Huwelijksduur % 

o - 4 jaar 57 

5 - 9 jaar 1 5 

10 19 jaar 15 

20 jaar en meer 12 

niet van toepassing 1 

100 

Totaal geënquêteerden (= 100%) 2.323 
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DE HERKOMST NAAR STADSWIJK 

De verdeling van de geënquêteerden naar wijk van her

koms t conformeert zich nagenoeg geheel aan de verdeling 

van het totaal aantal gezinnen over de onderscheiden 

delen van de gemeente . Een vergelijking van de in staat 

5 gegeven herkomstverdeling van de geënquêteerden met 

de daarnaast gegeven totaal- verdeling van de gezinnen 

over de wijken toont dit duidelijk aan . 

Staat 5 

Herkomst naar stadswijk van de geënquêteerden, % 

Gezinnen 
Vertrokken uit Geënquêteerden januari 

1968 

Stratum (incl . Centrum) 23 22 
Tongelre 10 1 1 
Woensel 34 36 
Stri jp 17 15 
Gestel 15 16 
Wijk niet bekend 1 

100 100 

Totaal ~eënqUêteerden 
(= 100% 2 . 323 

i 

I 

44 . 542 
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DE BESTEMMING 

Staat 6 

Bestemming van de geënquêteerden, % 

Vertrokken naar Geënquêteerden 

Agglomeratie 

2e ring 1 ) 

Agglomeratie Helmond 2) 

Overig Noord- Brabant 

Groningen, Friesland, Drente, Overijssel 

Gelderland 

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland 

Zeeland 

Limburg 

Totaal geënquêteerden (= 100%) 

Van de geënquêteerden vertrok 

41% naar een van de agglomeratiegemeenten 

25% naar overig Noord - Brabant 

34% naar overig Nederland. 

41 

6 

5 

14 

4 

6 

16 

1 

7 

100 

2.323 

De verdeling naar bestemming van het totaal aantal 

in de onderzoekperiode uit Eindhoven vertrokken per

sonen (waaronder dus begrepen de alleenstaanden die 

niet in het onderzoek waren betrOkken) wijkt beteke

nend af van de hiervoor gegeven verdeling . Van het to

taal aantal vertrokkenen vestigde zich n.l. 

33% in een van de agglomeratiegemeenten 

26% in overig Noord-Brabant 

4 1% in overig Nederland. 

1) Tot de zgn. 2e ring behoren de gemeenten St.Oedenrode, 
Oostelbeers , Vessem , Hoogeloon, Eersel , Riethoven, 
Bergeyk, Westerhoven, Leende en Maarheeze . 

2) Tot de Agglomeratie Helmond behoren de gemeenten Aarle 
Rixtel, Asten , Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, 
Helmond, Lieshout, Mierlo en Someren. 
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Ter verklaring van de aangeduide afwijking dient 

onder meer te worden bedacht, dat veel van de alleen

staanden die b.v. om studie-redenen uit de gemeente 

vertrekken zich buiten de agglomeratie vestigen. 

De verdeling naar gemeente van de naar de agglome

ratie vertrokken geënquêteerden wordt niet gegeven 

daar deze over zulk een korte periode sterk zal 

worden bepaald door toevallige factoren, zoals b . v. 

het in de betreffende periode gereedkomen van een 

aantal woningen in de een of andere gemeente. 
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DE BEROEPSGROEP 

Staat 7 

Beroepsgroep van de geënquê teerden , % 

Beroepsgroep 1) Geënquêteerden Echtpaar Man Vrouw 

a 37 45 3 1 15 

b 19 19 18 20 

c 19 22 24 3 

d 6 5 15 0 

e 19 9 12 62 

100 100 100 100 

Totaal geënquê-
teerden (= 100%) 2 . 323 1 . 447 425 45 1 

1 ) zie omschrijving bij staat 1 

Onder de ge ënquêteerden is het aantal vertrokkenen 

dat t ot de hogere beroepsgroepen behoo r t opvallend 

hoog . 
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REDEN VAN VERTREK/CATEGORIE RESPONDENTEN 

De eerste vraag van de enquête luidde : 

"Wat was de doorslaggevende reden waarom u uit Eind

hoven bent vertrokken? " 

Er waren 5 antwoordmogelijkheden: 

de woning/woonomgeving (buurt) beviel me niet 

ik had nog geen woning (was inwonend of nog niet 

gehuwd) en kon in Eindhoven geen mij passende wo

ning krijgen 

ik wilde beslist buiten de stad wonen 

ik had buiten Eindhoven werk gekregen of ik werkte 

reeds langer buiten Eindhoven en ben daarom ver

trokken 

voor andere mogelijke hoofdredenen van vertrek was 

op het vragenformulier ruimte ter invulling open 

gelaten . 

In totaal 70% (zie staat 8, kolom 1) van de retlpon<1en

ten gaven een van de genoemde redenen als de voornaam

ste vertrekreden op. 

De resterende 22% was aan de hand van de door hen zelf 

omschreven reden als volgt in te delen: 

11% vertrok wegens huwelijk met een inwoner van een 

andere gemeente of is - in een klein aantal gevallen

de man gevolgd, die reeds eerder uit Eindhoven was 

vertrokken ; 

4% vertrok naar een bejaardencentrum buiten Eind

hoven of ging terug naar zijn/haar vroegere vertrouw

de omgeving van familie en kennissen; 

7% vertrok om gezondheidsredenen , i . v . m. echtschei

ding, i.v .m. onteigening of conflict met de huis 

eigenaar of verbleef slechts tijdelijk in Eindhoven ; 

sommigen gaven de reden van vertrek niet aan . 

Per categorie van de respondenten, waarbij dezelfde in

deling is aangehouden als is geschied bij de geënquê

teerden , loopt de verdeling naar de reden van vertrek 

sterk uiteen. 
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St aat 8 

Hoofdreden van vertrek naar categorie van respondenten, % 

Hoofdreden van vertrek Totaal Echt- Man Vrouw 
respon- paar 
den ten 

de woning/woonomgeving 18 24 3 2 beviel niet 

wilde beslist buiten de 
5 6 7 2 stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen pas- 23 2 1 43 16 
sende woning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 38 28 8 

huwelijk 1 1 0 5 62 

overige redenen en re - 1 1 1 1 14 10 den niet bekend 

100 100 100 100 

Totaal respondenten 
(= 100%) 1 . 476 1 .033 205 238 

30% van de echtparen , die uit Eindhoven vertrokken , 

verlieten - hoewel zij hier voor het merendeel ove r 

een woning beschikten - de stad hoofdzakelijk om een 

reden die verband hield met de woning , de woonomgeving 

of de stedelijke woonbeleving . 

Daarnaast vertrokken nog 2 1% van hen juist omdat zij 

niet over een woning beschikten en hier niet slaagden 

bij het zoeken naar een passende woongelegenheid . 

De mannen (zonder en met kinderen) gingen vooral uit 

Eindhoven weg , omdat ZlJ er geen woning konden krijgen 

(43%) ; slechts 10% van hen omdat zij beter wensten te 

wonen . 

De vrouwen vertrokken voor het merendeel vanwege een 

recent gesloten huwelijk met een inwoner van een andere 

gemeente. 

De 16% die daarenboven vertrekt omdat zij hier geen 

woning konden krijgen zijn waarschijnlijk ook ,jong

gehuwden van wie de man in of in de omgeving van Eind

hoven werkte. 
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REDEN VAN VERTREK/GROOTTE HUISHOUDEN 
-

Het ligt voor de hand, dat de redenen die hebben gele id 

tot de beslissing om te vertrekken mede zijn bepaald 

doo r de "gezinsfase " waarin het gezin van de betrokkenen 

ve r keert. Dit blijkt duidelijk wanneer de vertrekredenen 

in relati e worden gebracht tot d e groot te van het huis

houden , zoals i n staat 9 is geschied . 

Staat 9 

De hoofdreden van vertrek naar grootte van het 

huishouden , % 

Totaal Aantal personen per 

Hoofdreden van vertrek huishouden respon-
denten 1 2 3 4 5 e.m. 

de woning/woonomgeving 18 2 1 5 26 33 33 beviel niet 

wilde beslist buiten de 
5 4 5 6 7 6 stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen wo - 23 3 1 35 19 5 2 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 16 30 36 48 50 

huwe li jk 11 36 2 2 - 1 

overi ge redenen en r e-
den niet bekend 1 1 1 1 13 1 1 7 8 

100 100 100 100 100 100 

Totaal responden ten 
(= 100%) 1.476 409 445 242 208 17 2 

~ - - - - ~~ - --- - - -- ---- - -

Naarmate de omvang van het huishouden toeneemt is in 

toenemende mate de hoofdreden van ver trek dat de wo

ning of woonomgeving niet be valt ofwe l houdt het ver

trek verband met het buiten Eindhoven (gaan) werken . 

I 

, 

i 

i 
I 

• 

De reden "gee n woning " en "huw e lijk " komen het veel

vuldigst voo r bij de jonge ( k l eine) gezinnen om vervol

gens met de g ro ei van het kindertal sterk te vermin de

ren. Bij de overige onderscheiden redenen b estaat g e en 

aanwijsbaar verband met de omvang van het huishouden . 
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REDEN VAN VERTREK/LEEFTIJD 

In het voorafgaande is duidel i jk geworden i n hoeverre 

de redenen van ve r trek samenhangen met o.a. de omvang 

van het huishouden van de vertrokkenen . Daar in het 

algemeen naarmate de omvang van de huishoudens groter 

is de leeftijd van de respondenten eveneens hoger zal 

zijn, leidt een confrontatie van de redenen van ver

trek met de leeftijd globaal genomen tot dezelfde 

conclusies als die van de redenen van vertrek met de 

omvang van he t hui shouden . 

Staat 10 

Hoofdreden van vertrek naar leeftijdsklasse, % 

Totaal 
Leefti~dsklasse Hoofdreden van vertrek re spon 

denten 25 35 65 
t/m t/m t/m en 
24 34 64 ouder 

de woning/woonomgeving 18 2 15 32 8 beviel niet 

wilde beslist buiten de 
5 2 5 7 5 stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen wo- 23 43 29 5 4 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 17 35 40 -
huwelijk 1 1 31 9 4 3 

naar bejaardencentrum of 
4 - 1 2 62 terug naar oude omgeving 

overige redenen en reden 
7 5 6 10 18 niet bekend 

100 100 100 100 100 

Totaal respondenten 
(= 100%) 1 .476 248 717 438 73 

Naarmate de leeftijd van de respondenten stijgt, 

houdt het vertrek in hogere mate verband met het 

n i et bevallen van de woning en woonomgeving ofwel 

met het buiten Eindhoven (gaan) werken. Wel dient 

hier vanzelfsprekend een uitzondering te worden 
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gemaakt voor de categorie 65 - jarigen en ouder. Bij 

de jongste categorie komen de redenen "geen woning " 

en "huwelijk " het veelvuldigst voor om met het 

stijgen van de leeftijd af te nemen . 

Een bijzondere categorie is die van de bejaarden. 

De door hen opgegeven vertrekredenen liggen in 

feite voor de overgrote meerderheid in de sfeer 

van het wonen . 

Ruim 60% van deze leeftijdsklasse is vertrokken 

naar een bejaardencentrum buiten Eindhoven, waarbij 

vaak op het enquêteformulier werd aangetekend, dat 

zij met tegenzin uit Eindhoven vertrokken . 
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REDEN VAN VERTREK/HUWELIJKSDUUR 

De reden van vertrek in relatie gebracht met de huwe

lijksduur voert tot dezelfde conclusies als hiervoor 

genoemd bij het verband tussen vertrekreden/omvang 

huishouden en vertrekreden/leeftijd . 

Staat 11 

Hoofdreden van vertrek naar huwelijksduur, % 

Totaal Huwelijksduur 

Boofdreden van vertre k 
.gehuwde 
respon- 0- 4 5- 9 10 - 19 20 jaar 
denten jaar jaar jaar en ]anger 

de woning/woonomgeving 18 8 28 29 32 beviel niet 

wi l de beslist buiten 
5 4 8 5 9 de stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen wo - 23 38 6 4 3 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 27 48 49 16 

huwelijk 1 1 18 1 1 1 

overige redenen en re - 1 1 5 9 1 2 39 den niet bekend 

100 100 100 100 100 

Totaal gehuwde res -
pondenten (= 100%) 1. 468 8 19 234 228 187 

Bij toenemende huwelijksduur wi nnen de vertrekredenen 

"woning/woonomgeving" en "werk " aan betekenis; de r e

denen "geen woning " en "huwelijk " zijn vooral van be

lang voor de categorie met een huwelijksduur van 0 - 4 

jaar en daarna nog nauwelijks van belang . 



21 . 

REDEN VAN VERTREK/WIJK VAN HERKOMST 

De bevolkingsopbouw naar o.a . l eeftijd en gezinssamen 

stelling is per wijk verschillend . 

Indien er een structureel verband bestaat tussen ken

merken (als leeftijd, grootte huishouden , beroep , in

komen) van de bevolking en bepaalde hoofdredenen van 

vertrek, zullen daarom verschillen in hoofdreden van 

vertrek per wijk voorkomen . 

Staat 12 

Hoofdreden van vertrek per wijk , % 

Wi jk 

. To taal Ol 
Hoofdreden van vertrek respon - ~ ~ f-I rl 

denten rl Ol P< 
+' • f-I Ol (fJ ." 

oJ rl +' tUl 1'1 ·rl 
f-IOI'1 1'1 Ol f-I 
+'I'1Ol 0 0 +' 
CI) 'rl 0 8 :s: U1 

de woning/woonomgeving 18 21 14 17 15 
beviel niet 

wilde be s list buiten 
5 5 3 6 6 de stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen wo - 23 21 34 17 31 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 31 22 39 25 
huwelijk 11 1 1 15 9 13 
overige redenen en 1 1 11 12 12 10 reden niet bekend 

rl 
Ol 
+' 
(fJ 

Ol 
c.'J 

20 

6 

23 

30 
1 1 

10 

100 100 100 100 100 100 

Totaal res pondenten 
( = 100%) 1 .476 33 5 145 539 229 228 

Twee wijken, n . l. Stratum (incl. centrum) en Gestel 

vertonen een vrij sterke overeenkomst wat de hoofd

redenen van vertrek betreft . Zij liggen ook het 

dichtst bij de stedelijke verdeling van de responden

ten naar hoofdreden van vertrek . 
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Ook Tongelre en Strijp vertonen onderling eenzelfde 

beeld van de verdeling naar reden van vertrek, maar 

wijken sterk af van het stedelijke gemiddelde: re

latief meer vertrekken omdat men geen woning kon 

krijgen en vanwege een huwelijkssluiting. Een van de 

verklaringen ligt in het naar verhouding hogere aan

tal inwoners van huwbare leeftijd in deze stadsdelen. 

In Woensel is het vertrek wegens het buiten Eindhoven 

(gaan) werken vrij hoog. Mogelijk houdt dit verband 

met een grotere mobiliteit van de relatief jonge be

volking van deze wijk. 
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REDEN VAN VERTREK/BESTEMMING 

Het ligt voor de hand te veronderstellen , dat de hoofd

reden van vertrek in belangrijke mate zal variëren met 

de gekozen bestemming . 

Staat 13 

Hoofdreden van vertrek naar bestemmi ngsgebied, % 

Bestemming 

Totaal 
~ Hoo f dreden van vertrek r espon- Q(J ' '0 +' 

~ rl ~ Q(J I ~ Q(J I 

denten • .<:: ·cl Q(J a ·cl '0 ol ·cl ~ 
rl '0 ~ Q(J S ~~p ~QJ'd 
Q(J~ ol rl QJaol QJ '0 ~ 
Q(J .r! QJ QJ po a ~ poQJol 

<t! fIl C\J + P:i o:z;r:q O:Z;rl 

de woning/woonomgeving 18 32 24 6 2 beviel niet 

wilde beslist buiten 
5 8 12 2 1 de stad wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven g e en wo - 23 37 22 22 6 
ning krijgen 

werk buiten Ei ndhoven 32 7 17 43 64 

huwelijk 1 1 6 12 14 16 

overige redenen en 11 10 13 13 1 1 reden niet beken d 

100 100 100 100 100 _. 
Totaal respondenten 
(= 100%) 1 . 476 62 2 1 58 204 492 

77% van de vertrokkenen naar de 9 agglomeratiegemeen

ten heeft een reden, gelegen in de sfeer van het wo

nen. Ook naar de 2e ring en de agglomeratie Helmond 

vertrekt men relatief in sterke mate - n.l. voor 58% 

om het wonen. Voor over i g Noord- Brabant i s het ook 

nog 30%, maar naarmate men verder weg trekt , ligt de 

vertrekreden relatief vaker in het we rk. 
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REDEN VAN VERTREK/BEROEPSGROEP 

Ook wanneer de redenen van vertrek in relatie worden 

gebracht met de beroepsgroep van de respondenten - hoe 

arbit r air de indeling naar beroepsgroep ook moge zijn -

komen enkele significante punten naar voren. 

Staat 14 

Hoofdreden van vertrek naar beroepsgroep, % 

Totaal Beroepsgroep 1) 
Hoofdreden van vertrek respon-

denten a b c d e 

de woning/woonomgeving 18 23 16 14 15 7 beviel niet 

wilde beslist buiten 
5 6 4 6 - 5 de stad wonen 

had geen woning en kon 
in Ei ndhoven geen wo- 23 19 1 6 45 18 12 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 39 29 22 59 14 
huwelijk 1 1 8 17 5 1 22 

ove rige redenen en 1 1 5 8 8 7 40 reden niet bekend 

100 100 100 100 100 100 

Totaal respondenten 
(= 100%) 1 . 476 682 3 16 227 74 177 

1) zie staat 1 voor omschr ijving 

De respondenten behorend tot de hoogste beroepsgroep 

blijken voor een groter deel dan de overige te zijn 

vertrokken , omdat de wonin g of woonomgeving niet 

beviel . Ook de reden "werk " speelt voor deze groep , 

waarvan men een relatief hoge mobiliteit mag ver

wachten een grote rol . 

Méér dan bij de overige beroepsgroepen vormde bij 

beroepsgroep c - globaal genomen de groep van de 



25. 

handarbeiders - het niet beschikken over een woning 

de hoofdreden van vertrek . 

Voor de beroepsgroep van de militairen die kennelijk 

vaak worden geconfronteerd met overplaatsing, is de 

aanleiding tot vertrek daarom in sterke mate ge legen 

in de reden "werk ". 

De reden "huwelijk " komt naar verhouding veel voor 

in de beroepsgroep van het administratieve perso

neel, omdat o.m. in deze groep is begrepen het 

vrouwelijk administratief personeel dat na huwelijk 

de man volgt . 
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REDEN VAN VERTREK/INKOMENSKLASSE 

Per inkomensklasse bezien zijn eveneens de verschillen 

in vertrekreden duidelijk aanwijsbaar . 

Staat 15 

Hoofdreden van vertrek naar inkomensklasse, % 

Inkomensklasse (xf1000,-) 
Totaal 

Hoofdreden van vertrek respon- geen < 10 15 20 25 
denten + niet - - - en 

beken:l. 1 0 1 5 20 25 meer 

de woning/woonomgeving 
beviel niet of wilde 23 1 1 920 32 44 57 beslist buiten de stad 
wonen 

had geen woning en kon 
in Eindhoven geen wo- 23 18 37 28 12 5 1 
ning krijgen 

werk buiten Eindhoven 32 19 17 41 49 41 33 
huwelijk 1 1 25 22 5 1 2 -
overige redenen en 11 27 1 5 6 6 8 9 reden niet bekend 

100 100 100 100 100 100 100 

Totaal respondenten 
(= 100%) 1 . 476 170 415 426 202 111 152 

Naarmate het inkomen hoger is vertrekt men vaker om 

de woning en/of de woonomgeving en minder vaak omdat 

men nog geen woning heeft . 

Het relatief hoge percentage met vertrekreden "huwe

lijk" in de inkomensklasse geen/onbekend en minder 

dan f. 10 . 000 ,-- wordt veroorzaakt door het grote 

aantal jonggehuwde vrouwen dat in genoemde klasse 

valt . 
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BESTEMMINGSGEBIED!INKOMENSKLASSE 

Aangenomen wordt vaak, dat juist de hogere inkomensgroepen 

in relatief sterke mate naar de agglomeratiegemeenten ver

trekken. 

Staat 16 

Bestemmingsgebied!inkomensklasse , % 

Inkomensklasse (xf1000,-) 
Totaal 

Vertrokken naar re spon- geen < 10 1 5 20 25 
denten +niet - - - en 

bekmd 10 15 20 25 meer 

Agglomeratie 42 40 42 42 39 43 49 

2e ring 1) 6 4 5 6 5 6 13 
Agglomeratie Helmond 1) 5 5 7 5 3 2 2 

Overig Noord- Brabant 14 17 15 14 14 i3 9 

Groningen, Friesland, 
Drente, Overijssel 5 5 4 4 6 5 5 

Gelderland 6 5 6 7 8 7 3 

Utrecht, Noord-Holland, 
Zuid-Holland 15 16 1 1 15 19 22 , 18 

Zeeland 1 - 2 1 1 - -
Limburg 6 8 8 6 5 7 1 

100 100 100 100 100 100 100 

Totaal respondenten 
(= 100%) 1 .476 170 4 15 426 202 11 1 152 

1) zie noot bij staat 6, blz .1 2 

Alleen voor de hoogste inkomensklasse blijkt dit enigs

zins het geval te zijn. 

Het vertrek van deze inkomensgroep naar de agglomeratie

gemeenten en de 2e ring tesamen ligt relatief aanzien

lijk hoger dan gemiddeld : 62% tegen 48% . 

Het vertrek van de hogere inkomensklasse naar Utrecht, 

Noord-Holland en Zuid-Holland (de Randstad) is rela

tief eveneens iets hoger dan gemiddeld. 
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IS IN EINDHOVEN NAAR EEN WONING GEZOCHT? 

Aan degenen die vermeldden te zijn vertrokken, omdat 

de woning enlof woonomgeving niet beviel of omdat 

zij niet over een woning beschikten en deze in Eind

hoven niet konden krijgen,werd de aanvullende vraag 

gesteld of zij in Eindhoven naar een woning hadden 

gezocht. 

75% van hen die om de eerstgenoemde reden vertrok

ken , bleek in Eindhoven naar een andere woning te 

hebben gezocht. Van hen die nog geen woning hadden 

was dit 88% . 
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, , 
DE WOONSITUATIE VOOR EN NA HET VERTREK 

Indien men verhuisd was omdat de woning/woonomgeving 

niet beviel werd verzocht ook aan te geven: 

a. in welk opzicht het wonen niet beviel; 

b. het woningtype en de eigendomsverhouding i n Eind

hoven en in de nieuwe woongemeente; 

c. de grootte van de woning in Eindhoven en in de 

nieuwe woongemeente, gemeten aan het aantal slaap

kamers. 

a. Van het totaal der respondenten, dat om deze reden 

vertrok (26 1 ) antwoordde 

40% dat de woning te groot of te klein was ; 

29% dat de woning te slecht was; 

25% dat zij een eengezinswoning wensten ; 

30% dat zi j een woning in eigendom wensten ; 

37% dat de buurt niet beviel en 

24% had een andere niet nader te omschrijven reden. 

b . Wat het woningtype en de e i gendomsverhouding betreft 

treden duidelijke verschuivingen op tussen de oude 

en de nieuwe situatie: 

in Eindhoven in huidige 
woongemeente 

eengezinswoning, gehuurd 51 27 

eengezinswoning, e i gendom 13 69 

meergezinswoning, gehuurd 33 2 

meergezinswoning , eigendom 1 1 

niet bekend 2 1 

totaal 100 100 

In de nieuwe woongemeente wonen nagenoeg allen, n.l. 

96% in eengezinswoningen; voorheen was di t 64% . 

Opmerkelijk i s bovendien, dat 70% (voorheen slechts 

14% nu een eigen woning heeft . 
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c . Ten aanzien van het derde punt blijkt, dat de cate

gorie , vertrokken omdat de woning en/of woonomgeving 

niet meer voldeed , over het algemeen ook een grotere 

woning betrekt: 

aantal in Eindhoven in nieuwe 
slaapkamers woongemeente 

1 5 1 

2 18 3 

3 43 31 

4 21 51 

5 en meer 7 10 

niet bekend 6 4 

Totaal (261= 100%) 100 100 

Tegen de achtergrond van eerder vermelde gegevens 

(hoofdreden van vertrek en grootte huishouden/l eef

t i jd/huwelijksduur) zul len deze uitkomsten t . a . v. 

het wonen in Eindhoven en in de nieuwe woonomgevi ng 

echter nauwelijks nog verbazing wekken . 



ONDERZOEK NAAR DE REDEN TOT VERTREK UIT EINDHOVEN 

Ind ien bij de beantwoording van de vo lgende vragen 
een keuze uit meerdere antwoorden mogelijk iSI dient 
u één van de mogel i jkheden aan te geven door deze 
s. v. p. aan te kruisen. Bij vraag 3 kunt u eventuee l 
méér mogel i jkheden aangeven. 

A . REDEN VERTREK 

1. WAT WAS DE DOORSLAGGEVENDE REDEN WAAROM U UIT 
EINDHOVEN BENT VERTROKKEN? 

a. de woning/woonomgev ing (buurt) beviel me niet 

b. ik had nog geen woning (was inwonend of nog niet gehuwd) en kon 
in Eindhoven geen mij passende woning krijgen 

c. ik wi lde beslist buiten de stad wonen 

d. ik had buiten Eindhoven werl< gek regen of ik werkte reeds langer bui
ten Eindhoven en ben daarom vertrokken 

e. ik ben buiten Eindhoven gaan wonen om een andere dan de hiervoor ge
noemde redenen (b . v. vertrek naar bejaarden inrichting ), 
gaarne reden omschri jven 

De vo lgende vraag behoeft u alleen in te vu ll en a ls 
u bi j vraag 1 de reden onder ~ of ~ hebt aangegeven. 

2. HEBT U DESTIJDS GEPROBEERD IN EINDHOVEN EEN U PASSENDE 
WONING (IN HUUR OF EIGENDOM) TE VERKRIJGEN? 

- ja, maar ik ben niet geslaagd 

- neen 

De volgende vragen 3 t/m 5 behoeft u alleen in te 
vu ll en a ls u bij vraag 1 de reden onder a hebt aan
gegeven 

3. IN WELK OPZICHT BEVIEL DE WONING EN/OF WOONOMGE
VING IN EINDHOVEN U NIET? 

- de woning was te klein 

- de woning was te g root 

- de woning was te slecht of bood te wein ig comfort 

- woonde in meergezinshuis (flat) en wi Ide eenge-
zinswoning 

woonde in huurwoning en wenste een woning in 

eigendom 

- de woning lag in buurt die me niet beviel 

- andere reden bi j woning of woonomgeving 
(s. v. p. aangeven) 
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