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1. 

CONCLUSIES 

1 . Uit het N.I . P.O . -onderzoek blijkt, dat de 4 onder

scheiden Eindhovense woonwijken door haar bewoners 

verschillend worden gewaardeerd . 

De oorzaken voor deze verschillen zijn niet alleen 

gelegen bij de bewoners of bij de woningen, maar 

ook bij bepaalde facetten van de woonwijken zelf. 

2. De beide oudste woonwijken, n . l. het gebied binnen 

de rondweg en Tongelre-oost/Stratum-zuid worden het 

meest als zeer aantrekkelijk ervaren . 

Deze wijken kunnen aantrekkelijker worden gemaakt 

door sanering en verbetering van de verkeersvoor

zieningen. 

3 . Minder positief in hun waardering voor de eigen 

woonwijk zijn de ondervraagde huisvrouwen in de 

wijk Strijp- west/Gestel-zuid . 

Méér recreatieve voorzieningen, sportvoorzieningen 

en winkels kunnen de wijk aantrekkelijker maken. 

4 . Woensel- noord, waar 80 procent van de woningen na 

1956 is gebouwd, wordt door haar bewoners als 

minst aantrekkelijke woonwijk beoordeeld. 

De oorzaak hiervoor moet vooral gezocht worden in 

het onvoldoende aanwezig zijn van recreatie,moge

lijkheden, van groenvoorziening en van winkelvoor

zieningen . 

Opvallend hoog ten opzichte van de overige wijken 

is ook het aantal ondervraagden in Woensel-noord, 

dat meer variatie in de bebouwing wenselijk acht. 



2. 

INLEIDING 

In februari 1970 is door het N. I. P.O. (het Nederlands 

Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek) 

onder de bevolking van de agglomeratie Eindhoven een en

quête gehouden, waarbij een groot aantal onderwerpen aan 

de orde zijn gesteld . 

Een van deze onderwerpen is de waardering van de eigen 

woonwijk. In dit verband is aan 771 huisvrouwen in 

Eindhoven een tweetal vragen gesteld, waarmee gepro

beerd is de waardering van de eigen woonwijk te meten 

en na te gaan op welke punten de woonwijken tekort 

schieten. 

In deze notitie wordt hierop nader ingegaan. 

Bij de verwerking van de gegevens van de enquête heeft 

het N. l.P.O. de gemeente Eindhoven onderverdeeld in de 

volgende vier wijken: 

wijk 1: gebied binnen de rondweg (oud-Eindhoven, Stra

tum-noord, Tongelre-west, Woensel-zuid, Strijp

oost en Gestel- noord); 

wijk 2: Tongelre-oost en Stratum-zuid; 

wijk 3: Woensel-noord; 

wijk 4 : Strijp-west en Gestel- zuid. 



3 . 

DE WAARDERING VAN DE WOONWIJK 

Om de waardering van de eigen woonwijk te meten is de 

vraag gesteld: "Vindt u uw eigen woonwijk zeer aantrek

kel i jk , tamelijk aantrekkelijk of onaantrekkelijk? " 

Op deze vraag is als volgt geantwoord: 

Staat 1 

Waardering eigen woonwijk, per wijk, in % 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

zeer aantrekkelijk 44 5 1 34 36 

tamelijk aantrekkelijk 40 36 48 49 

onaantrekke l ijk 1 6 13 18 1 5 

100 100 100 100 

totaal ondervraagden 
(= 100%) 204 172 232 163 

Uit staat 1 blijkt , dat de vier onderscheiden wijken uit 

eenlopend gewaardeerd worden. 

Hierbij valt op , dat de wij k en 3 en 4 duidelijk in minde

re mate posit i e f worden gewaardeerd dan de wi jken 1 en 2 . 

Uit stedebouwkundig oogpunt is het van belang inzicht te 

hebben in het "waarom " van deze verschillende waardering. 

Theoretisch zijn er de volgende mogelijkheden : 

1. de oorzaak ligt bij de bewoners: 

een bepaalde categorie bewoners waardeert iedere 

woonwijk gunstiger of minder gunstig dan een an

dere categorie . Wanneer in de ene wijk meer onder

vraagden tot deze bepaalde categorie behoren dan 

in de andere wijken ontstaan daardoor verschillen 

in de waardering van de woonwijken. 



4 . 

Nagegaan zal worden of dit een verklaring vormt voor 

de geconstateerde verschillen, door de volgende ver

banden te ontleden: 

a. waardering woonwijk - leeftijd ondervraagden 

b. waardering woonwijk wel/geen kinderen in gezin 

c. waardering woonwijk - leeftijd kinderen 

d. waardering woonwijk - welstandsniveau. 

2. de oorzaak ligt bij de woningen : 

het is waarschijnlijk, dat het oordeel over de 

woonwijk gunstiger is wanneer men zeer tevreden 

is over de woning dan wanneer men ontevreden is 

over zijn woning. 

Wanneer nu in de ene wijk een hoger percentage 

van de ondervraagden zeer tevreden is met de 

woning dan in andere wijken v l oeien daaruit 

automatisch verschillen in wijkwaardering voort. 

Nagegaan zal worden of hieruit de verschillen in 

waardering van de wijken kunnen worden verklaard. 

3 . de oorzaak ligt in de woonwijk: 

wanneer vastgesteld wordt, dat de ondervraagden 

- ongeacht leeftijd, al of geen kinderen, wel 

stand en mate van tevredenheid over de woning -

de ene woonwijk hoger waarderen dan een andere 

zal de conclusie getrokken moeten worden, dat 

deze verschillen gebaseerd zijn op factoren, die 

direct samenhangen met de woonwijk (stedebouw

kundige aspecten, voorzieningen, verkeer, enz.) . 

In het navolgende zal worden nagegaan door welke van de 

drie theoretische oorzaken de verschillen in feite kun

nen worden verklaard. 
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I . Kunnen de verschillen in waardering worden verklaard 

uit verschillen tussen de bewoners? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de waardering 

van de vier wijken door een aantal groepen ondervraag

den nader beschouwd . 

Daarmee wordt dan tevens een beeld geschetst van de 

waardering van deze wijken door de verschillende groe 

pen ondervraagden . 

a . Waardering eigen woonwijk naar leeftijd huisvrouw 

Staat 2 

Percentage huisvrouwen , dat de eigen woonwijk zeer 

aantrekkelijk vindt , per leeft i jdscategorie , per wi jk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

jonger dan 35 jaar 24 37 31 34 
35 - 44 jaar 35 59 33 36 
45 jaar en ouder 51 55 40 36 

totaal % 44 5 1 34 36 
abs. 89 87 80 59 

Van de huisvrouwen jonger dan 35 jaar noemt een 

geringer percentage de woonwijk zeer aantrekkelijk 

dan in de overige leeftijdsgroepen . 

Vooral door de huisvrouwen van 45 jaar en ouder 

worden de wijken 3 en 4 minder gunstig beoordeeld 

dan de wijken 1 en 2 . 

Wijk 2 (Tongelre - oost/Stratum- zuid) wordt door a l le 

leeftijdsgroepen als de meest geslaagde woonwi jk 

ervaren. 

Per leeftijdsgroep worden de 4 wijken duidelijk 

verschillend gewaardeerd . 
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Staat 3 

Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk on

aantrekkelijk v i ndt, per leeftijdscategorie , per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

jonger dan 35 jaar 29 18 16 20 
35 - 44 jaar 20 10 19 10 
45 jaar en ouder 12 12 19 15 

totaal % 16 13 18 15 
abs . 32 22 42 24 

Behalve in wijk 3 (Woensel- noord) noemt van de huis 

vrouwen jonger dan 35 jaar een groter percentage de 

woonwijk onaantrekkelijk dan in de overige leef

tijdsgroepen . 

Woensel-noord wordt, in tegenstelling met de overi

ge wijken , door de huisvrouwen ouder dan 35 jaar 

méér als onaantrekkelijk ervaren dan door huis 

vrouwen jonger dan 35 jaar . 

Door de huisvrouwen van 45 jaar en ouder worden de 

wijken 3 en 4 ongunstiger beoordeeld dan de wijken 

1 en 2. 

Per leeft i jdsgroep worden de 4 wijken duidelijk 

verschillend gewaardeerd . 

Conclusie: 

De in staat 1 geconstateerde verschillen tussen de 

vier woonwijken ten aanzien van zowel de waardering 

" zeer aantrekkelijk " als de waardering "onaantrekke

lijk" kunnen niet volledig worden verklaard uit ver

schillen in de leeftijdsopbouw van de ondervraagde 

huisvrouwen . Ook door huisvrouwen in dezelfde leef

tijdsgroep worden de vier wijken duidelijk verschil

lend gewaardeerd . 
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b . Waardering eigen woonwijk naar wel of geen kinderen 

Staat 4 

Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk zeer 

aantrekkelijk vindt, naar wel of geen kinderen, 

per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

wel kinderen in gezin 46 50 33 34 
geen kinderen in gezin 38 49 42 42 

totaal % 44 51 34 36 
abs. 89 87 80 59 

De wijken 3 en 4 worden door de gezinnen met kin

deren duidelijk minder gewaardeerd dan de wijken 

1 en 2. 

Wijk 1 wordt door gezinnen met kinderen hoger ge 

waardeerd dan door gezinnen zonder kinderen . 

De wijken 3 en 4 worden door gezinnen met kinderen 

lager gewaardeerd dan door gezinnen zonder kinde 

ren. 

Staat 5 

Percentage huisvrouwen , dat de eigen woonwijk on

aantrekkelijk vindt, naar wel of geen kinderen, 

per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

we l kinderen in gezin 14 13 18 14 
geen kinderen in gezin 18 13 15 18 

totaal % 16 13 18 15 
abs. 32 22 42 24 
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Wijk 2 (Tongelre - oost/Stratum- zuid ) wordt zowel 

door gezinnen met als door gezinnen zonder kinde

ren het minst ongunstig beoordeeld . 

Van de gezinnen met kinderen vinden vooral de 

ondervraagd e huisvrouwen in wijk 3 (Woensel- noo r d) 

de woonwijk onaantrekke l ijk . 

De vier wijken worden door de beide onderscheiden 

groepen dui delijk verschillend gewaardeerd . 

Conclusie 

De in staat 1 geconstateerde verschillen tussen de 

vier woonwijken ten aanz i en van de waarderingen 

" zeer aantrekkelijk " en "onaantrekkelijk " kunnen n i et 

worden verklaard op grond van verschillende percentages 

ge z innen mét resp . zonder kinderen. 

c . Waardering eigen woonwijk naar leeftijd kinderen 

Staat 6 

Percentage hui svrouwen , dat de eigen woonwijk zeer 

aantrekkelijk vindt , naar l eeft i jd van de kinderen , 

per wi jk 

Leeft~d kinde r en wijk 1 w~k 2 wijk 3 w~k 4 

jonger dan 6 jaar 4 1 43 28 4 1 

6 - 12 jaar 40 52 34 3 1 

1 3 jaar en ouder 5 1 55 3 1 35 

to taal % 44 5 1 34 36 
abs. 89 87 80 59 

--- ----- -

Wijk 3 wordt door a l le onderscheiden categorieën 

beduidend minder gewaardeerd dan de wijken 1 en 2 . 

Door de hui s vrouwen met kinderen van 6 - 12 jaar, 

resp . 13 jaar en ouder wordt ook wijk 4 als minder 

aantrekke l i j k ervaren t . o . v. de wi jken 1 en 2 . 
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Wij k 2 ( Tongelre- oost/Stratum- zuid) wordt door 

alle onderscheiden categorieën het meest posit i e f 

gewaardeerd . 

Per categorie worden de vier wijken verschillend 

gewaardeerd. 

Staat 7 

Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk on

aantrekkelijk vindt, naar leeftijd van de kinderen , 

p er wijk 

Leeft~d kinderen wijk 1 w~k 2 wijk 3 w~k 4 

jonger dan 6 jaar 18 13 20 15 

6 - 12 jaar 17 12 17 10 

13 jaar en ouder 13 10 23 17 

totaal % 16 13 18 15 

abs . 32 22 42 24 

Wijk 3 (Woens el- noord ) wordt door meer ondervr aag

de huisvrouwen in de drie onderscheiden categorieën 

negatief gewaardeerd dan de andere wijken. 

Het minst negatief spreken de huisvr ouwen met kin

deren ( ongeacht de leeftij d van de kinderen) z ich 

uit over wijk 2 (Tongel r e - oost/Stratum- zuid) . 

Door de huisvrouwen met kinderen van 13 jaar en 

ouder worden de wijken 3 en 4 duidel ijk meer als 

onaantrekkelijk beoordeeld dan in de wi jken 1 en 2 . 

Per onderscheiden categorie worden d e vier wijken 

verschillend gewaardeerd . 
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Conclusie : 

De in staat 1 geconstateerde verschillen tussen de 

vier woonwijken ten aanzien van de waa r deringen " z eer 

aantrekke l ijk " en "onaantrekkelijk" kunnen niet vol

ledig worden verklaard uit verschillen in de leeftijds

opbouw van de kinderen. 

Ook doo r hui svrouwen met kinderen van deze lfde l eef

tijd wo r den de 4 wijken duidelijk verschillend ge 

waardeerd. 

d . Waarder i ng eigen woonwijk naar welstandsniveau 

Staat 8 

Percentage huisvrouwen , dat de e i gen woonwijk zeer 

aantrekkelijk vindt , per welstandsniveau, per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

welgesteld 69 80 39 

middenklasse 42 51 31 

minder- gesitueerd 35 42 52 

totaal % 44 5 1 34 

abs. 89 87 80 

Bij toenemende welstand wordt de eigen woonwijk 

meer positief gewaardeerd . 

60 

37 

35 

36 

59 

Een uitzondering wordt gevormd door inwoners van 

wijk 3 (Woensel- noord) , waar met name een groter 

percentage van de minder- gesitueerden de woonwijk 

zeer aantrekkelijk vindt dan van de beide overige 

welstandscategorieën. 

De wijken 3 en 4 worden , zowel door de welgestelden 

als door de middenklasse, minder gewaardeerd dan 

de wijken 1 en 2 . 
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Per welstandscategorie worden de wijken duidelijk 

verschillend gewaardeerd. 

Staat 9 
Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk on

aantrekkelijk vindt, per welstandscategorie, per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

welgesteld 14 13 17 -

middenklasse 18 1 1 16 9 
minder- gesitueerd 13 17 10 20 

, 

i 

totaal % 16 13 18 ~ abs . 32 22 42 24 

Wijk 3 (Woensel- noord) wordt door meer welgestelden 

negatief beoordeeld dan de overige wijken. 

Door de middenklasse wordt wijk 1 (gebied binnen 

de rondweg) als meest onaantrekkelijke woonwijk er

varen. 

Relatief hoog is ook het aantal ondervráagden, be

horend tot de middenklasse , dat Woensel-noord on

aantrekkelijk vindt. 

Opmerkelijk is, dat door de minder - gesitueerden 

wijk 3 het minst onaantr ekkelijk wordt genoemd. 

Per welstandscategorie worden de vier wijken dui

delijk verschillend gewaardeerd . 

Conclusie: 

De in staat 1 geconstateerde verschillen tussen de 

vier woonwijken ten aanzien van de waarderingen " zeer 

aantrekkelijk " en "onaantrekkelijk " kunnen niet vol

ledig worden verklaard uit verschillen in de verdeling 

van de ondervraagden naar welstandsklassen. Ook door 

ondervraagden in dezelfde welstandsklasse worden de 
vier wijken duidelijk verschillend gewaardeerd . 
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Op grond van het voorgaande is duidelijk , dat de ver

schillen in waardering tussen de vier woonwijken n i et 

volledig te verklaren zijn u i t verschillen in de samen

stelling van de bevolking . Ook door ondervraagden d i e 

tot eenzelfde categorie behoren op grond van leeftijd, 

welstand en leeftijd kinderen, worden de vier wijken 

duidel i jk verschillend beoordeeld . 

11 . Kunnen de verschi l len in waardering worden verklaar d 

u it verschillen in tevredenheid over de woningen? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is de mate 

van tevredenheid over de woning door de ondervraagde huis

vrouwen in de vier wijken afgezet tegen de waardering van 

de woonwijk . 

Staat 10 

Mate van tevredenheid over de woning , per wijk , in % 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

zeer tevreden 46 48 45 39 
tame l ijk tevreden 3 1 37 42 4 1 

ontevreden 23 15 13 20 

100 100 100 100 

totaal ondervraagden 
(= 100%) 204 17 2 232 1 63 

Bijna de helft van de ondervraagden in de wijken 1, 

2 en 3 is zeer tevreden over de woning. 

In wijk 4 (Strijp- west/Gestel-zuid) i s deze tevreden

heid geringer. 

Relatief hoog is het percentage ontevreden in wijk 1 

en wijk 4 . 



13 . 

Staat 11 

Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk zeer 

aantrekkelijk vindt, naar mate van tevredenheid over 

de woning, per wijk 

wijk . 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

zeer tevreden 60 63 44 50 

tamelijk tevreden 24 44 28 30 

ontevreden 36 27 20 22 

totaal % 44 5 1 34 36 
abs . 89 87 80 59 

Zowel van de ondervraagden die zeer tevreden zijn over 

hun woning als van de ondervraagden die ontevreden zijn 

over hun woning vindt in wijk 3 en 4 een geringer per

centage de woonwijk zeer aantrekkelijk dan in wijk 1 

en 2. 

Met uitzondering van wijk 1 neemt de waardering van de 

woonwijk toe naarmate men méér tevreden is over de 

woning. 

Wijk 1 (gebied binnen de rondweg ) wordt door de onder

vraagden die tamelijk tevreden zijn over de woning, 

minder gewaardeerd dan de andere wijken. 

Door de ondervraagden die ontevreden zijn over de 

woning wordt wijk 1 meer gewaardeerd dan de andere 

wijken. 

De vier wijken worden door de drie onderscheiden groe

pen duidelijk verschillend gewaardeerd. 
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Staat 12 

Percentage huisvrouwen, dat de eigen woonwijk onaan

trekkelijk vindt, naar mate van tevredenheid over de 

woning, per wijk 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

zeer tevreden 9 6 1 1 8 

tamelijk tevreden 13 13 20 15 
ontevreden 34 35 37 28 

totaal % 16 13 18 15 

abs . 32 22 42 24 

Voor alle wijken geldt , dat een groter percentage on

dervraagden de woonwijk onaantrekkelijk noemt naarmate 

ze minder tevreden z ijn over de woning. 

Ongeacht de mat e van tevredenheid over de woning vin

den de huisvrouwen van wijk 3 (Woensel- noord) de eigen 

woonwi jk het meest onaantrekkelijk . 

De vier wijken worden door de onderscheiden groepen 

verschillend gewaardeerd . 

Conclusie : 

Uit de staten 11 en 12 blijkt , dat de ondervraagden de 

woonwijk minder waarderen naarmate zij minder tevreden 

zi jn over hun woni ng. Toch kunnen hieruit de verschillen 

in waardering tussen de vier woonwijken niet volledig 

worden verklaard . Uit de staten 11 en 12 blijkt namelijk 

ook; dat de ondervraagden die zeer tevreden zijn over 

hun woning toch verschillen in hun waardering van de 

woonwijk . Eenzelfde conclusie geldt ten aanzien van de 

genen , die tamelijk tevreden resp . ontevreden zijn over 

hun woning . 
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111 . Ku nnen de verschillen in waardering worden verklaard 

u i t verschillen tussen de woonwijken zelf? 

In het voorgaande is aangetoond , dat de verschillen i n 

waardering van de woonwijken n i et of niet volledig ver

klaard kunnen wo-rden uit : 

1. verschillen in de leeft i jdsopbouw van de ondervraagde 

huisvrouw ; 

2 . ve r schillen' in de percentages gezinnen mét resp. 

z onder kinderen ; 

3 . v erschillen in de leef t i jd van de kinderen ; 

4 . verschillen in welstand ; 

5 . verschillen in mate van t evredenheid over de woni ngen . 

De conclus i e die hieruit voortvloeit is , dat de verschil

len in waardering tussen de vier woonwijken niet een ge 

volg zijn van verschillen in de samenstelling van de be

volking en dat ze ook niet een gevolg zijn van de ver

schillen in tevredenheid over de woningen . De oorzaak van 

de v erschillen in waardering van de woonwijken moe t dus 

gezocht worden in de woonwijken zelf. 

Nog dui delijker dan uit het voorgaande komt deze conclusie 

naar voren uit de staten 14 en 15 . In deze staten i s aan 

ieder van de vier woonwijken een rangnummer toegekend op 

basi s van het percentage ondervraagden , dat de woonwijk 

zeer aantrekkelijk resp . onaantrekkelijk noemt . Bij wijze 

van voorbeeld wordt deze handelswi jze in staat 13 uitge 

werk t voor de ondervraagde hui svrouwen jonger dan 35 j a ar . 
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Staat 13 

Het toekennen van rangnummers aan de 4 woonwijken 

op bas i s van het percentage huisvrouwen jonger dan 

35 jaar, dat de eigen woonwijk zeer aantrekkelijk 

resp. onaantrekkelijk vindt 

zeer aantrekkelijk onaantrekkelijk 

% rangnummer % rangnummer 

wi jk 1 24 4 29 4 
wijk 2 37 1 18 2 

wijk 3 3 1 3 16 1 

wijk 4 34 2 20 3 

Op de z e wijze zijn voor 14 categorieën ondervraagden rang

nummers toegekend aan de vier woonwijken . 

Staat 14 

Rangnummers van de 4 wijken op basis van het percentage 

ondervraagden , dat de eigen woonwijk zeer aan t rekkelijk 

vindt 

wijk 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

huisvrouw < 35 jaar 4 1 3 2 
huisvrouw 35 - 44 j a ar 3 1 4 2 
huisvrouw 45 jaar e . o. 2 1 3 4 
wel kinderen in gezin 2 1 4 3 
geen kinderen in gezin 4 1 3 2 
kinderen < 6 jaar 2 1 4 3 
kinderen 6 - 12 jaar 2 1 3 4 
kinderen 13 jaar e.o. 2 1 4 3 
welgesteld 2 1 4 3 
mid denklasse 2 1 4 3 
mi n der-gesitueerd 3 2 1 4 
·zeer tevreden over woning 2 1 4 3 
tamelijk tevreden 4 1 3 2 
ontevreden 1 2 4 3 

totaalscore 35 1 6 48 4 1 

rangorde totaal 2 1 4 3 
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Wijk 2 (Tongelre-oost/Stratum- zuid) wordt door nage

noeg alle onderscheiden groepen duidelijk als meest 

aantrekkelijke wijze ervaren . 

Wijk 1 (gebied binnen de rondweg) bezet de tweede 

plaats, hoewel zich in deze wijk meer variatie in de 

rangnummers voordoet . 

Wijk 4 (Strijp-west/Gestel- zuid) neemt de derde 

plaats in, hoewel ook enkele malen de rangnummers 

2 en 4 gescoord worden. 

Wijk 3 (Woensel-noord) wordt door haar bewoners 

duidelijk als minst aantrekkelijke wijk ervaren . 

Opvallend is, dat Woensel-noord, in tegenstelling 

tot de overige onderscheiden groepen, door de minder

gesitueerden als meest aantrekkelijke woonwijk wordt 

genoemd . 

Staat 15 

Rangnummers van de 4 wijken op basis van het percentage 

ondervraagden, dat de eigen woonwijk onaantrekkelijk 

vindt 

wijk I 1 wijk 2 wijk 3 wijk 4 

huisvrouw ( 35 jaar 4 2 1 3 
huisvrouw 35 - 44 jaar 4 1 3 2 
huisvrouw 45 jaar e.o. 2 1 4 3 
wel kinderen in gezin ;3 1 4 2 
geen kinderen in gezin 4 1 2 3 
kinderen ( 6 jaar 3 1 4 2 
kinderen 6 - 1 2 jaar 3 2 4 1 
kinderen 1 3 jaar e . o. 2 1 4 3 
welgesteld 3 2 4 1 
middenklasse 4 2 3 1 
minder-gesitueerd 2 3 1 4 
zeer tevreden over woning 3 1 4 2 
tamelijk tevreden 2 1 4 3 
ontevreden 2 3 4 1 

totaalscare 4 1 22 46 3 1 

rangorde totaal 3 1 4 2 
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De rangnummers voor de waardering "onaantrekkelijk" 

vertonen per wijk een grotere variatie dan de rang

nummers voor de waardering "zeer aantrekkelijk" . 

Wijk 2 (Tongelre-oost/Stratum-zuid) wordt door haar 

bewoners de minst onaantrekkelijke wijk genoemd . 

Wijk 4 (Strijp-west/Gestel- zuid) bezet de tweede 

plaats op de ranglijst van minst - onaantrekkelijke 

woonwijk . 

Wijk 1 (gebied binnen de rondweg) nam bij de waar

dering " zeer aantrekkelijk " de tweede plaats in , 

doch wordt door haar bewoners als méér onaantrekke

l ijk ervaren dan de wijken 2 en 4 . 

Wijk 3 (Woensel- noord) wordt door de ondervraagde 

huisvrouwen als meest onaantrekkelijke woonwijk 

genoemd . 

IV . Suggesties tot het aantrekkelijker maken van de woon

wijk 

Vastgesteld is , dat de ondervraagden - ongeacht leeftijd , 

al of geen kinderen , welstand en mate van tevredenheid 

over de woning - de woonwijken verschillend waarderen . 

De oorzaken van deze verschillen in waardering zullen 

daarom gezocht moeten worden in factoren die direct sa

menhangen met de woonwijk , zoals stedebouwkundige aspec 

ten en voorzieningen op allerlei gebied. 

Een indruk van de factoren die deze verschillen in waar

der i ng veroorzaken kan worden gekregen uit de antwoor

den op de vraag : " Wat zou er moeten gebeuren om uw wijk 

aantrekkelijker (nog aantrekkelijker) te maken? ". 

De verkregen suggesties zijn als volgt in te delen : 



19. 

Staat 16 

Suggesties tot het aantrekkelijker maken van de woonwijk 

per wijk , in % van het aantal ondervraagden 

wijk 11 wijk 2 w~jk 3 wijk 4 

saneri ng 16 10 1 5 

meer verkeersvoorzienin-
gen (parkeerruimte, 23 23 7 1 1 
wegen , trottoirs, enz. ) 

beter openbaar vervoer 2 . 1 4 4 
mee r winkelvoorzieni ngen 6 7 1 4 9 

meer groen-, recreatie-
19 27 42 33 en s portvoorzieningen 

mee r variatie in bebou- 1 1 5 1 wi ng 

dive r sen 15 16 20 17 

aant a l suggesties per 82 85 93 80 100 on dervraagden 

aantal ondervraagden 
(= 100%) 204 172 232 163 

I n de wijken 1 en 2 wordt naar verhouding door veel onder

v r aagden gewezen op de mogelijkheid om de woonwijk aan

trekkelijker te maken door middel van betere verkeers

voorz i eningen en sanering. Be i de problemen hangen onge

twi j f eld samen met de ouderdom van deze woonwijken , waar

in ongeveer 60 procent van de bestaande woningen gebouwd 

is voor 1946 . In wijk 4 en vooral in wijk 3 , waarin een 

veel groter deel van de woningvoorraad gebouwd is na 1946 

ZlJn sanering en meer verkeersvoorzieningen minder nood

zake l ijk . 

Opmerkeli jk is evenwel, dat verbetering van het openb a a r 

v ervoe r door de ondervraagden in wijk 3 en 4 meer wordt 

genoemd dan in wijk 1 en 2 . 

De ondervraagden in wijk 3 (Woensel- noord) en in mi ndere 

mate i n wijk 4 (Strijp- west/Gestel-zuid) wensen meer win

ke l voorzieningen en meer groen-, sport- en recreatie 

voorzieningen dan de ondervraagden in wijk 1 en 2 . 
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In wijk 3 , waar 80 procent van de woningen gebouwd is 

na 1956, wijst een relatief hoog percentage op de wen

selijkhe i d van meer variatie in de bebouwing . 

Op grond van deze suggesties kan worden vastgesteld , dat 

in nieuwere wijken de verkeersvoorzieningen duidelijk 

beter zijn dan in de oudere wijken . Daartegenover worden 

in de nieuwere wijken meer tekortkomingen op het gebied 

van winkelvoorziening, groen- , recreatie - en sportvoor

zieningen ervaren dan in de oudere wijken. 

De verschillen in waardering voor de vier woonwijken wor

den waarschijnlijk mede door deze tekortkomingen veroor

zaakt . 




