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1 . 

CONCLUSIES 

1. Eindhovense huisvrouwen winkelen vaker in het c ity

winkelcentrum dan die uit de omgeving . Ruim 40% van de 

Eindhovense ondervraagden gaat tenminste éénmaal per 

week en circa 80% tenminste éénmaal per maand naar het 

centrum om te winkelen. Voor de huisvrouwen uit de 

agglomeratie bedragen deze percentages resp. 17 en 57. 

2. Zowel voor de Eindhovense ondervraagden als voor die 

uit de overige agglom eratie gemeenten is naast andere 

facto ren de welstand c.q. het inkomen sterk medebepalend 

voor de frequentie van het winkelbezoek in het centrum . 

Naarmate de welstand hoger is wordt vaker in het centrum 

gewinkeld. I n bijzondere mat e geldt dit voor de onder

vraagden van bui ten Eindhoven . Gaat van de w,~ lgestelden 

hier 42% tenminste éénmaal per week i n de Eindhovense 

city winkelen, van de middenc a tegorie en de lager ge

situeerden is dit resp . slechts 17 en 10% . 

3 . De vragen omtrent de aan trekke l ijke en minder aantrek

kelijke facetten van het winkelen in het centrum lever

den aanz i enlijk méér positieve dan negatieve r eacties 

op . Dit op zichzelf gezien geeft re eds een indicat i e 

omtrent de waardering voor h et winkelcentrum van Eind

hoven . 

4. Als aantrekkelijke facetten van het winkelen in het 

centrum zijn het meest genoemd het grote aanta l mooie en 

goede winkels en warenhuizen, waar men niet verp licht is 

iet s te kopen, e n de gezellige sfeer . Ook het aspect 

"prijzen vergelijken", dat juist vanwege de vele winkels 

tot zijn recht kan komen, spreekt naar verhoudi.ng ve e l 

ondervraagden sterk aan , vo oral die in de middelste en 

lagere inkomens catego rieën . 

5 . Als minder aantrekkelijk fac et van bet winke len in het 

centrum is verreweg het meest genoemd het gebrek aan 
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parkeerruimte. Van de ondervraagden heeft 36% zich in die 

zin uitgelaten. De grote drukte wordt door 25% negatief 

gewaardeerd en naar de mening van 13% is er sprake van 

een slechte bediening ofwel moet men lang wachten voor 

men geholpen wordt. 

6. Van de ondervraagden vindt 75% dat er in het centrum geen 

winkels ontbreken. 

7. De wat ruimere vraag naar wat er mogelijk in of aan 

het centrum ontbreekt geeft als resultaat, dat 48% in 

dit opzicht geen gemis ervaart. Niettemin komt ook 

langs deze benadering het parkeervraagstuk, door 15% 

van de ondervraagden genoemd, als het belangrijkste 

probleem voor de Eindhovense binnenstad naar voren. 

Daarnaast is er volgens 12% van de ondervraagde huis

vrouwen gebrek aan voldoende horecagelegenheden (lunch

rooms) . 

8. Van de jongeren van 15 - 25 jaar, die met de vraag naar 

wat er aan het centrum ontbreekt, speciaal zijn benaderd, 

vindt 25%, dat binnen de sector van l',et amusement de 

binnenstad tekort schiet. 

9. Levensmiddelen koopt men bij voorkeur in de eigen buurt 

c.q. de eigen gemeente. De aankoop van andere artikelen 

wordt door een relatief groot deel van de ondervraagden, 

n.l. voor wat betreft de onderscheiden artikelgroepen 

door bijna altijd méér dan 50%, bij voorkeur verricht 

in het city-winkelcentrum. 

De cetltrumgerichtheid van de ingezetenen van Eindhoven 

is in dit opzicht sterker dan die van de overige agglo

meratiegemeenten. Hetzelfde geldt voor de centrumge

richtheid in dit opzicht van de hogere inkomenstrekkers 

ten opzichte van de lagere. 

10. Het openbaar vervoer is zowel voor de . ondervraagden uit 

Eindhoven als voor die uit de overige agglomeratie-
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gemeenten als middel van vervoer, wanneer men naar het 

centrum gaat om te winkelen, van grote betekenis. 

Circa 40% maakt hiervan namelijk gebruik. 

De auto speelt voor de winkelende bezoekers uit de om

liggende gemeenten een grotere rol dan voor die uit 

Eindhoven, de fiets/bromfiets een aanmerkelijk kleinere. 
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INLEIDING 

Het Nederlandse I nstituut voor de Publieke Opinie en het 

Marktonderzoek gaf in het najaar van 1969 de ge legenheid 

aan te sluiten bij een onderzoek , dat begin 1970 in de 

agglomeratie Eindhoven zou worden gehouden. 

Burgemeester en Wethouders van Eindhove n hebben deze moge

lijkheid te baat genomen . Aan de r eeks NIPO-vragen is zo 

doende van de zijde van de ge me ente een aantal vragen toe

gevoegd . Deze vragen betroffen enerzijds onderwerpen, die 

door het N.l.P.O. niet werden aangeroerd. Dit gold b.v . 

d e vragen naar de belangstelling voor invoering van een 

koopavond, een op dat moment ac tueel onderwerp i n Eindhoven . 

Anderzijds vormden de gemeente li j ke vragen een aanvul ling 

op de NIPO-vraagstelling ten aanzien van een bepaald onder

werp. Dit was het geva l bij die vragen, waarvan het de be 

doeling was de belang stelling te pe i len voor de binnenstad 

van Eindhoven en dit toegespits t op de belangstelling c . q. 

waardering voor de binnenstad als winke l centrum. Met een 

gecombineerde vraagstelling van N.I.P O. én gemeente i s 

a l dus geInformeerd naar de frequenti e van het bezoek aan 

het centrum e n me er spe c ifiek naar de f requentie van h et 

winkelbezoek, naar de aantrekke lijke en mind e r aantrekke

li jke fac etten van het centrum, naar wat er mogelijk aan 

het centrum en a an het assortiment winkels aldaar zou ont

breken , welke inkopen men bij voorkeur in het centrum doet 

en hoe men naa r het centrum komt . 

Bij de N.I. P .O.-enquête , opgezet als een mondelinge en.

quête op steekproefbasis, zijn 1 . 058 huisvrouwen onder

vraagd , waarvan 644 in Eindhoven en 4 14 in de overige aggl o

meratiegemeenten. 

Het op de geste ld e vragen verkregen antwo ord, in relatie 

gebracht tot de gezinsgr ootte , de l eeftijd van de onder

vraagde en haar kinderen, het gezins i nkomen enz., komt in 

het volgende aan de orde. 
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HET BEZOEK AAN HET CENTRUM 

"Komt II wel eens of regelmatig in het winkelgebied in 

het centrum van Eindhoven of niet? Wanneer bent u daar 

voor het laatst geweest? Hoe lang is dat geleden?" 

De uitkomst van deze eerste vraag toont duidelijk het 

belang aan van het centrum van Eindhoven voor de inwo

ners van de stad zelf zowel als die van de omliggende 

gemeenten. 

Staat 1 

Bezoek aan het c entrum , % 

Voor het laatst in het Overige 

centrum geweest Eindhoven agglomeratie-
gemeenten 

Minder dan één week ge leden 50 30 

Een week tot een maand ~eleden 30 31 
r------------------- - - - ----------- ---------- ---------- -----

80 61 
r - --------------- ------ - - - ------- - - -------- --------------

Een maand tot drie maanden 

geleden 14 23 

Drie maanden tot zes maanden 

geleden 2 8 
----_._---------------------------- - --------- ---------------

96 92 
---------------------------------- ----------1---------------

Ze s maanden tot een jaar geleden 1 4 

Méér dan een jaar geleden 1 2 

Nooit geweest 2 2 
---------------------------------- ----------- --------------

100 100 

Totaa l ondervraagden (= 100%) 644 414 

80% van de huisvrouwen uit Eindhoven bezocht in de periode 

van een maand, voorafgaand aan het enquête-tijdstip ten

minste eenmaal het centrum. Voor 50% geldt dit voor een 

periode van een week voorafgaand aan het tijdstip van de 

enquête. 
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De huisvrouwen uit de overige agglomeratiegemeenten be

zoeken de Eindhovense binnenstad wat minder frequent: 

61% was minder dan een maand en 30% minder dan een week 

geleden in h et centrum van Eindhoven. 

Behalve de afstand kan voor wat betreft de vraag hoe lang 

het geleden is, dat de binnenstad werd bezocht, een rol 

spelen b.v. of in het gezin van de ondervraagden al of geen 

kinderen aanwezig zijn, wat de leeftijd van deze kinderen 

is, hoe oud de ondervraagde huisvrouw zelf is, wat he t 

beroep is van de kostwinner, tot welke welstandscategorie 

de ondervraagde behoort en of al dan niet een auto ter be

schikking staat. Deze aspecten zullen nader worden bezi en 

bij het volgende onderwerp, dat van de frequentie van het 

winkel bezoek. Betrof n.l. de eers te vraag in het algemeen 

.het bezoek aan de binnenstad, vervolgens is doorgevraagd 

naar het aantal malen dat in het centrum van Eindhoven 

wornt gewinkeld. 



7. 

WINKELEN IN HET CENTRUM 

Bijna 80% van de Eindhovense huisvrouwen gaat tenminste 

éénmaal per maand in het centrum winkelen en ruim 40% 

tenminste éénmaal per week. 

De huisvrouwen uit de randgemeenten winkelen beduidend min

der in het Eindhovens centrum. Toch gaat hiervan n og 57% 

t enminste éénmaal per maand en 17% tenminste éénmaal per 

week "naar de stad ". 

Staat 2 

Frequentie van het winkelbezoek in het centrum, % 

Aantal malen , dat in het Overige 
Eindhoven agg l óme ratie-centrum wordt gewinkeld gemeenten 

Meer dan éénmaal per week 1 5 4 

Eénmaal per week 27 13 
~------------------------------ -- -------------~--------------

Tenminste éénmaal per week 42 17 
~-------------------------------- -------------~--------------

Eénmaal per twee weken 13 12 

Eénmaal per drie weken 6 5 
Eénmaal per maand 18 23 

r-------------------------------- --- ------ ----r--------------
Tenminste éénmaal per maand 79 57 
~-------------------------------- ----------------------------

Minder dan éénmaal per maand 18 39 

Ge en opgave/naait 3 4 

100 100 

Totaal ondervraagden (= 100%) 644 414 
._- .. _- -

Voor wat betreft de vraag hoe vaak men in het centrum gaat 

winkelen speelt het voor de Eindhovense vrouwen nauwelijks 

een rol of in het gezin al of niet kinderen aanwez i g zij n. 

Dit doet het wel bij de vrouw en uit de oml i ggende gemeen

ten in die zin, dat wanneer kinderen aanwezig zijn, minder 

vaak in de Eindhovense city wordt gewinkeld ( 14% tenminste 

éénmaal per week) dan wanneer er geen kinderen zijn ( 25% 

tenminste éénmaal per week). 
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Voor de ondervraagden uit de randgeme enten spee l t , indien 

kinderen aanwezi g z ijn, . ook de leeftijd ian de kinderen een 

rol. tillisvrouwen met kleine kinderen gaan n . l. wat minder 

vaak in Eindhoven winkel en . Globaal genomen zij n dit ook 

de jongere huisvrouwen . 

De we lstand, c . q . het inkomen, c. q . het beroep van de ko s t

winner is eveneens van belang voor de vraag hoe vaak men in 

he~ centrum van Eindhoven gaat winkel en . 

Aangezien welstand , inkomen en beroep in het a l gemeen nauw 

met elkaa r verband houden en h et te ver zou voeren e lk van 

deze aspe cte n in detail weer te ge ven word t hier vols taan 

me t de relatie winkelbezoekjwelstand . 

Staat 3 

Winkelbezoek in het centrt.tm naar welstand , % 

Wel ge- Mi dden- Lage r ge -
ste lden klasse si tueer-

den 

Eindhoven 

Tenminste eenmaal per week 63 ~ 3 34-
Tenminste eenmaal per maand 8 9 8 1 74-

r---------------------- ------- --------r -------- - ---------- -
Totaal . ondervraagden (= 100%) 64 3"58 224-

Overige agglomeratiegemeenten 

Tenminste eenmaal per week 42 17 10 

Tenminste eenmaal per maartd 86 63 40 
---------------- - ------------- - - ------r--------- -------.- - --

Totaal ondervraagden (= 100%) 50 208 137 
- "-----

Nogmaal s blijkt , en di t thans voor elk van d e ondersche iden 

we lstands catego r ieën, dat vanuit de omliggende gemeenten 

minder in het centrum van Eindhove n wordt gewinke l d dan 

vanuit Eindhoven . 

De r elatie tussen welstand en frequentie van het winkelen 

in d e city is bovend i en evident . Daarbij zij dan nog opge

merkt, da t de invloe d van de welstand op de winkelfrequen

tie voor d e inwoners van de overige agglomeratiegemeenten 
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aanzienlijk sterker is dan voor die van Eindhoven. 

Min of meer identiek aan hetgeen hiervoor is geconstateerd 

is het beeld, dat de relatie winkelfrequentiejautobezit te 

zien geeft. Indien geen auto aanwezig is - en dit geldt in 

toenemende mate naarmate de welstand lager is - wordt min

der in de binnenstad gewinkeld dan wanneer men wel over 

een auto beschikt. Voor de bevolking van de randgemeenten 

geldt dit weer sterker dan voor die van Eindhoven. 
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HOE WAARDEERT MEN HET WINKELEN IN HET CENTRUM? 

Met een drietal vragen is getracht méér concrete informa.

tie te verkrijgen omtrent datgene wat als aantrekkelijk 

of als minder aantrekkelijk bij het winkelen in het cen

trum wordt ervaren en of, en zo ja welke, winkels in het 

centrum eventueel worden gemist. 

Deze vragen leverden een grote variëteit van antwoorden 

op . Zij zijn . per vraag gerubriceerd tot een aantal cate

gorieën, waarbij per categorie is aangegeven hoeveel pro

cent van de ondervraagden een antwoord gaf, dat tot de be

treffende categorie is te reke rlen. Aangezien veel van de 

ondervraagden per vraag meerdere facetten hebben genoemd·, 

kan h~t totaal van de percentages telkens boven 100 uit 

stijgen. 

Alvorens nader op de beantwoording per vraag in te gaan 

zij reeds opgemerkt , dat de vraag naar de aantrekkelijke 

facetten veel me e r antwoorden heeft opgeleverd dan die 

naar de minder aantrekkelijke en die naar de ontbrekende 

zaken. De behoefte om zict: in positieve zin uit te spreken 

is dus kennelijk groter dan omgekeerd. De waardering die 

op deze wijze voor het city-winkelcentrum naar voren komt 

blijkt ook nog hieruit, dat 19% van de ondervraagden zegt, 

dat er geen minder aantrekkelijke facetten aan het winkelen 

in de Eindhovense binnenstad z i jn verbonden. Daartegenover 

zegt slechts 5%, dat er geen aantrekkelijke dingen zijn. 
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Aantrekkelijke facetten 

Voor wat betreft de aantrekkelijke face tten is de verde 

ling van de verkregen antwoorden als volgt: 

Staat 4 

Aantrekkelijke facetten van het winkelen in het centrum 

Percentage van de 
ondervraagden 

Er z ijn ve e l winkels bij elkaar ; 
er is veel keus 62 

Het is er gezellig ; prettig winkelen; 
leuke sfeer 50 

Men kan er rondkijken, niet ve rplicht 
om iets te kopen 46 

Mooie winkels; goede zaken 45 

Gro te zaken; grote wa renhuizen 44 

Veel etal ages ; mooie etalage s 39 

Je kunt er gezellig koffiedrinken ; na 
het winkelen even ergens uitrusten 34 

J e kunt de prijs vergelijken ; er is 
meer concurrentie 28 

Het is er niet zo druk ; rustig winkelen 10 

Diversen 8 

Aantal antwoorden per 100 ondervraagden 366 

Totaal ondervraagden (= 100%) 1. 058 

De genoemde f acetten en de betekeni s van elk spreken voor 

zichzelf. Het centrum van Eindhoven komt h ieruit naar voren 

als een winkelgebied met veel en moo ie winkels, met een 

goed assortiment winkels , waar het gezellig en prettig win

kelen is en waar ook de recreatieve zijde van het winkelen 

en hetgeen daarmee verbonden is (gezellig koffiedrinken) 

tot zijn recht kan komen. 

Per welstandscategorie is de waardering overigens wel an

ders geaccentueerd. Zo wordt he t feit, dat men in de winkels 

in het centrum vrij kan rondkijken en niet verplicht is te 
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kopen met het dalen van de welstand van grotere betekenis. 

Hetzelfde geldt voor het aspect "prijzen vergelijken". Dit 

wordt door b.v. maar 16% van de welgestelden genoemd, door 

28% van de ondervraagden uit de middencategorie en door 32% 

van de lager gesitueerden. Het tegengestelde valt te con

stateren voor wat betreft het aspect "veel en mooie winkels ". 

De hogere welstandjinkomenscategorieën spreekt dit aspect 

meer aan dan de lagere. 

Minder aantrekkeli,jke facetten 

Omtrent de minder aantrekkelijke kanten van het winkelen 

in het centrum van Eindhoven licht staat 5 in. 

Staat 5 

Minder aantrekkelijke facetten van het winkelen in het 

centrum 

Percentage van de 
ondervraagden 

Er is gebrek aan parkeerruimte 36 

De grote drukte; het is er erg druk 25 

Het is zo vermoeiend, je wordt er 
doodmoe 14 

Slechte bediening; lang wachten voor 
je geholpen wordt 13 
Te ver weg, afstand is te groot; 
moeilijk bereikbaar 10 

Het is er zo duur; er zijn veel dure 
zaken 4 

Ongezellig; geen prettige sfeer 2 

Niet genoeg keuze; slecht gesorteerd; 
niet alle soort winkels zijn aanwezi g 1 

Diversen 1 1 

Aantal antwoorden per 100 ondervraagden 11 6 

Totaal ondervraagden (= 100%) 1 .058 

De meest genoemde minder aantrekkelijke punten, "te weinig 

parkeerruimte " en "te druk " , houden niet direct verband 

met het winkelapparaat zelf. Wel van direct belang voor de 



ondernemers is te weten, dat 13% 

is slecht 

13. 

van de ondervraagde 

bediend te worden en lang h uisvrouwen van mening 

te moeten wachten voor men wordt geho l pen . 

Ontbrekende winkels 

Het resul taat op de vraag wat voor winke ls ontbr eken in 

de binnenstad van Eindhoven is, dat 7 5% van de onde rvraag

den in dit opzicht geen gemis ervaart. De verdeling van 

het resterende kwart van de ondervraagden over de soorten 

winkels die zij zeggen te missen is voorts zodanig ge

spreid dat moet worden geconc ludeerd, dat voor wat betreft 

geen enkele categorie van winkels van een wezenlijk t ekort 

sprake i s . 

Jongere huisvrouwen (beneden 35 jaar) vinden overigens wat 

vaker, dat bepaalde winke ls ontbreken dan oudere. 

Van eerstgen oemde categorie is n.l. 28% deze mening toe

gedaan , van de tweede categorie z i jn er dit 24%. Ook naar

mate de welstand van de ondervr aagde n toeneemt is men méér 

van mening , dat bepaalde winkels ontbreken. Ge l dt n. l. voor 

de lage r gesitueerden, dat slechts 17% zegt één of mee r 

soorten winkels te missen, voor de midd encategorie is dit 

25 en voor de categorie van de welgestelden 40%. 

Wat voor deze laatste categorie méér dan voor de midden

en l agere welstandscategorie als gemis naar voren komt 

zijn levensmiddelenzaken, horecabedrijven, boutiques en 

spec i aal-zaken. 
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WAT ONTBREEKT AAN HEl CENTRUM? 

Behalve naar de waardering van de city als winkelcentrum 

is nog geïnformeerd naar wat er in h et a lgemeen aan de 

binnenstad ontbreekt . Hoewel de~e vraagstellingen min of 

meer parallel lopen, is de laatste vraag toch ruimer van 

inhoud, hetgeen tot uiting komt in de beantwoording . 

Van de ondervraagde huisvrouwen vindt 48% dat er n iets 

ontbreekt aan het centrum . De verdeling van de verkregen 

antwoorden van degenen die vinden dat wel i ets ontbreekt 

is als volgt: 

Staat 6 

Wat ontbreekt in of aart het centrum? 

Percentage van de 
onjervraagden I 

Parkeergelegenheid 15 

Horecagelegenheden/lunchrooms 12 

Voetgangersaecommodatie 7 

Sfeer 6 

Amu semellt 4 
Groenvoorz i ening 3 
Vernieuwing/uitbreiding 2 

Verkeerssituatie 2 

Toiletten 2 

Diversen 4 

Aantal antwoorden per 100 ondervraagden 57 

Totaal ondervraagden (= 100%) 1.058 

Ook l angs deze benadering komt het parkeren als het be 

langrijkste probleem voor de Eindhovens e binnenstad naar 

voren . Dit probleem weegt zwaarde r zowel voor de jongere 

hui svrouw als voor die uit de hogere welstandskiassen en 

daarmede samenhangend voor d e categorie die over een auto 

beschikt. De hogere welstandskiassen benadrukken naar 

I 



15. 

verhouding ook zwaar het punt van de horeca en de voet

gangersaccommodatie. Naarmate de welstand hoger is, is men 

overigens méér van mening, dat er iets aan het centrum 

ontbreekt. Van de l ager gesitueerden is n.l. slechts 43% 

deze mening toegedaan, van de middencategorie 54%, terwijl 

daarentegen van de welgestelden 73% vindt, dat er iets aan 

het centrum ontbreekt . 

Uitgaande van de veronderstelling, dat jongeren het cen

trum anders beleven en daarom ook anders waarderen dan 

ouderen, is behalve aan de geänqu@teerde huisvrouw de vraag 

naar wat er in of aan de binnenstad ontbreekt ook gesteld 

aan een gezinslid in de leeftijd van 15 - 25 jaar , indien 

dit tenminste in het ge~in werd aangetroffen . Bij ongevee r 

een kwart van de enqu@tes was dit het geval. De beantwoor

ding door de jongeren van de betreffende vraag wijkt be

tekenend af van die van het totaal van de geänqu@teerde 

huisvrouwen. 

25% van de jongeren is van mening , dat het een en ande r 

ontbreekt binnen de sector van het amusement. Deze mening 

wordt slechts gedeeld door 4% van de huisvrouwen. De hore

casector schiet volgens 9% van de jongeren tekort, terwijl 

van de huisvrouwen 1 2% daarop wijst. Aan de sfeer ontbreekt 

volgens 6% van de jongeren ie t s en eveneens 6% wijst op een 

tekort aan parkeerruimte . De overeenkomstige percentages 

van het totaal geänqu@teerde huisvrouwen zijn 6 en 15 . 
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WAT KOOPT MEN BIJ VOORKEUR IN HET CENTRUM? 

De betekenis van het ci t y- winkelcentrum van Eindhoven laat 

zich behal ve uit de bezoekf requenties, de waardering en de 

door de ondervraagden genoemde - naar hun mening - ontbre 

kende zaken tevens a fl eiden uit he t antwoord op de vraag 

welke artikelen bij voorkeur in het centrum dan wel in de 

eigen buurt of elders worden ingekocht . 

Staat 7 

Waar word en bij voorkeur de inkopen gedaan , % 

Eigen Geen ant-
Art i kelg r oep Centrum buurt Elders woord/weet 

1) het niet 

Eindhovense 
ondervraagden 
Huish . appar aten 6~ 19 13 4 
Woninginr i chting 70 13 13 4 
Schoeisel 67 27 3 3 
Dames- en heren-
kleding 86 8 2 4 
Kinderkledi ng 60 1 1 2 27 
Speelgoed 53 21 2 24 
Levensmiddelen 8 87 2 3 
----- - - --------------- --------------- - ---- ------- - -- - ----

Ondervraagden in 
overige aggl.gemeenten 

Hui sh . ap pa r aten 47 43 9 1 

Woning i nr ichting 55 28 16 1 

Schoeisel 47 44 7 2 

Dames~ en heren-
kled i ng 74 15 9 2 

Kinderkled i ng 52 22 6 20 

Spee l goed 41 41 3 15 

Levensmi ddelen 10 87 1 2 

1) Voor de overige agglomeratiegemeenten : eigen gemeente 
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De verdeling van de inkopen over resp. het winkelcentrum 

van Eindhoven, de eigen buurt c.Q. eigen gemeente of el

ders vertoont voor de ondervraagden uit Eindhoven en voor 

die uit de overige agglomeratiegemeenten globaal genomen 

hetzelfde patroon. Met dit voorbehoud overigens, dat - om 

voor de hand liggende redenen - de voorkeur om inkopen te 

doen in het centrum bij de Eindhovenaren vrijwel over de 

gehele linie sterker is dan bij de ingezetenen van de ove

rige agglomeratiegemeenten. 

Op een tweetal artikelgroepen na -kinderkleding en speel

goed - bestaat een duidelijk inzicht in de vraag waar men 

zijn inkopen bij voorkeur verricht. Levensmiddelen worden 

overwegend in de eigen buurt c.Q. eigen gemeente gekocht 

(87%). Voor de aankoop van dames- en herenkleding komt de 

binnenstad van Eindhoven het meeste in aanmerking: 86% van 

de Eindhovense ondervraagden en 74% van die uit de agglo

meratiegemeenten verricht deze daar. De inkopen in de ande

re branches, met uitzondering van speelgoed, worden door 

de inwoners van Eindhoven voor 60 à 70% gedaan in het cen

trum, door die van de overige agglomeratiegemeenten voor 

rond 50%. 

In het voorgaande is gebleken, dat de hogere inkomens

categorieën de binnenstad frequenter bezoeken dan de lagere. 

Daarmee samenhangend is het vanzelfsprekend, dat zij voor 

het merendeel van hun inkopen dan ook méér op het winkel

centrum van Eindhoven zijn gericht. Dit geldt wel speciaal 

voor de hogere inkomenscategorieën uit de overige agglome

ratiegemeenten. Het aandeel van hun inkopen, verricht in 

het centrum van Eindhoven, is n.l. in het algemeen beteke

nend hoger dan dit van de lagere inkomenstrekkers. Voor de 

Eindhovenaren is dit verschil minder groot. 



I 

18 . 

HOE KOMT MEN NAAR HET CENTRUM? 

Het is , gelet op het verschil i n a fst and , weinig ver

wonderl i jk, dat groot verschil be staat t en aanzien van de 

wijze waarop men vanuit Eindhoven r esp . vanuit de omlig

gende gemeenten naar de binnenstad komt. 

Staat 8 

De manier waarop men naar het centrum k omt 

om te winkelen , % 

Overige 
Eindhoven aggl omera t ie -

gemeenten 

Per auto 28 48 

Per openbaar vervoer )8 43 

Per fiets/bromfiets 19 7 

Te voet 13 -

Geen opgave 2 2 

100 100 

Totaal onde r vraagden 
(= 100%) 644 41 4 

Totaal 
agglome r a tie 

35 

4 1 

14 

8 

2 

100 

1. 058 

Het openbaar vervoer is voor de Eindho venaren , d i e naar h e t 

centrum komen om te winkelen , van minder beteken is dan v oo r 

de ingezetenen van de overige agglome r atiegemeenten . De auto 

speelt voor de winkelende be~oeker s ui t de omliggende ge 

meenten een aanzienlijk grotere r o l da n voor d i e u it Eind

hoven , de f i ets een aanmerkelijk kl e inere . 

Het openbaar vervoer vanuit de oml i ggend e gemeent en b e 

treft v oo r h et allergrootste de el busve rvoer ; van d e tr e in 

maakt s lechts ~% van de hui svr ouw en ge bruik. Slechts drie 

gemeent en van de groep over i ge agglome r at i egemeent e n h e b 

ben een d i r ecte treinverbinding me t Eindhoven . -

Met het st i jgen van de leeftijd van de onde r v r aagde huis

vrouwen wor dt ,voor wi nkelbezoek mind e r van de aut o ge

bruik gemaakt en tot op zekere l eefti j d méér van de fi e ts 
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(Eindhovense huisvrouwen) r esp. van het openbaar vervoer 

(huisvrouwen vanuit overige agglomeratiegemeenten). Dit is 

te verklaren vanui t de omstandigheid dat méér jongere dan 

oudere vrouwen auto rijden en het winkelbezoek zich veelal 

overdag afspeelt en dus alleen die vrouwen daarbij de auto 

kunnen gebruiken die de chauffeurskunst machtig zijn. 

Ook de welstand/het inkomen speelt een rol bij de vraag 

hoe men zich voor winke lbe zoek naar het centrum verplaatst. 

Staat 9 

De manier waarop men naar het centrum komt om te 

winkelen, naar welstand, % 

Welge - Midden- Lager 
stelden klasse gesitueerden 

Per auto 67 39 19 
Per openbaar vervoer 19 ~- 1 49 
Per fiets/bromfiets 9 12 18 
Te voet 5 7 1 1 
Geen opgave - 1 3 

100 100 100 

Totaal ondervraagden 114 546 361 (= 100%) 

Naarmate de welstand afneemt maakt men minder gebruik van 

een auto en meer van de overige middelen van vervoer of 

gaat men meer te voet. 

Het beschikken over ee n personenauto in het gezin van de 

onder~raagden betekent nog niet, dat de betrokken hui s 

vrouwen deze auto ook voor winkelbezoek gebruiken. Van de 

huisvrouwen in wi er gezin wel een auto aanwezig was, ver

klaarden 58% deze auto voor winkelbezoek in het centrum te 

gebruiken. 
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DE BE'fEKENIS VAN HET ONDERZOEK-RESULTAAT 

Men kan zich afvragen of en in hoeverre het hiervoor weer

gegeven resultaat van de ondervraging naar de belangstel

l ing en waardering van het city- winkelcentrum van Eind

hoven het gemeentebestuur aanleiding zou dienen te geven 

aan bepaalde zaken nader aandacht te besteden. Anders ge 

formuleerd, of het nodig is, dat het tot dusverre met be

trekking tot de ontwikkeling van de binnenstad gevoerde be

leid op bepaalde punten wellicht dient te worden herzien 

c.q. op nieuwe uitgangspunten dient te worden gebaseerd. 

Alvorens hieromtrent een uitspraak te kunnen doen moet 

het resultaat van het onderzoek worden geävalueerd . Met 

andere woorden , dient te worden geobjectiveerd in hoeverre 

b . v . een bepaalde waargenomen frequentie, een bepaalde waar 

genomen waarderi ng als hoog, middelmatig of laag i s te kwa

lificeren. 

Het stellen van deze eis is evenwel wat anders dan daaraan 

te kunnen voldoen. Men zou daarvoor dienen te beschi kken 

over zekere normen waaraan het verkregen onderzoekresultaat 

zou moeten kunnen worden afgemeten. Ofwel men zou moeten 

beschikken over het ver l oop van de waargenomen frequenties 

enz. in de tijd , hetgeen dan tenminste een bepaalde indica

tie zou kunnen opleveren . Zowel normgetallen als histori

sche r eeksen ontbreken echter in dit opzicht . Resteert daar

om slechts de mogelijkhe i d van een inte r pretatie van het 

antwoordmater i aal op basis van aanwezige algemene achter

grondinformatie. 

Met inachtneming van het vorenstaande is de algemene in

druk die overblijft na kennisneming van het onderzoek

resultaat, dat het Eindhovense city- wi nkelcentrum een 

vrij sterke aantrekkingskracht uitoefent op het winkelend 

publiek van Eindhoven en omgeving. Deze aantrekkingskracht 

is des te sterker naarmate de welstand c.q. het inkomen 

hoger ligt . Gelet op de voortdurend stijgende welvaart mag 

daarom met reden worden ve r wacht, dat de centrumgerichtheid 

van het publiek in de komende jaren nog aanmerkelijk zal 
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toenemen . 

Daarmede wordt een wissel getrokken op het citywinkel

centrum in zoverre dit zal moeten kunnen voldoen aan de 

steeds hogere eisen van het publiek. Deze eisen bet r effen 

niet alleen het winkelapparaat op zichzelf, doch strekken 

zich uit tot de bereikbaarheid van het centrum middel s 

particulier en openbaar vervoer, de parkeermogelijkheden, 

de aanwezigheid van voldoende rustpunten (lunchrooms), enz. 

Voor wat betreft het winkelapparaat mag worden gesteld , dat 

dit op dit moment zowel qua aantal als qua variëteit van 

winkels voldoet . Wat méér speciaalzaken in bepaalde sec

toren zijn mogelijk voor de nabije toekomst reeds gewenst . 

Voorzover men van mening is, dat winkels ontbreken, wordt 

n.l. vooral deze categorie genoemd . 

De bereikbaarheid van het centrum zowel met openbaar ver

voer als met de auto verdient een blijve nd hoge prioriteit 

b i nnen het totale centrumbeleid. De situatie in dit opzicht 

heeft echter reeds voortdurend grote aandacht en za l deze 

b l ijven behouden. Het zelfde geldt voer het parkeervraag

stuk . 

De grote drukte, het vermoeiende van het winkelen in het 

centrum, staat in nauwe relatie tot de aanwezi gheid van 

voldoende rustpunten. Daarbij dient in eerste instan tie te 

worden gedacht aan voldoende horece.gelegenheden . Ook een 

uitbreiding van het voetgangersgebied - sinds kort is d i t 

weer vergroot - draagt welhaast zeker tot een verbe tering 

van de situatie in dit opzicht bij . 

Het geheel overziend, bevestigt het resultaat van het 

onderzoek in het algemeen duidelijk de terzake reeds be

kende opvattingen. Het onderstreept zodoende nog eens 

opnieuw de noodzakelijke aandacht voor bepaalde f acetten, 

wil het c i tywi nkelcentrum optimaal kunnen blijven functi o

neren. 


