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I. 

A. SAMENVATTING 

1. Het onderzoek heeft plaats gevonden onder de gezinnen 

en personen die in de periode juli t/m december 1969 
binnen de gemeente · Eindhoven zijn verhuisd en die na 

de verhuizing alleen of als hoofdbewoner over een 

woning beschikken. 

(hoofdstuk 1) 

2. Van de door deze gezinnen en personen betrokken wo-

3. 

ningen 

is circa 2/3 reeds eerder bewoond en behoort circa 

1/3 tot de nieuwbouw; 

behoort circa 30 procent tot de categorie woningen 

in meergezinshuizen; 

heeft circa 70 procent drie of minder slaapkamers. 

(hoofdstuk 2) 

Van de betrokken huurwoningen zonder c.v. heeft meer 

dan 50 procent een huur beneden f 100 per maand en 

circa 12 procent een huur boven f 150 per maand. 

Van de betrokken huurwoningen met c.v. heeft circa 

12 procent een huur beneden f 150 per maand en 16,5 
procent een huur boven f 250 per maand . 

(hoofdstuk 2) 

4. Van de geënquêteerden 

is circa 7 procent ongehuwd; 

is 43,6 procent jonger dan 30 jaar; 

is 45 procent gehuwd in 1965 of later; 

heeft 44,5 procent geen en 15,4 procent drie of 

meer inwonende kinderen; 

heeft circa 7 procént een inkomen beneden f 6.000 

en circa 23 prricent boven f 15 .000 per jaar. 

(hoofdstuk 3) 



II . 

5. Van de güënq l.lêtüürden ,j onger dan 25 jaar is 16 pro 

cent naar een niüuwe woning verhulsd en van de per

sonen tu:::mürt jO en 50 jaar meer dan 40 procent. 

(hoofds tuk 4·) 

6. Van de personen ,jonger dan 30 jaar heeft meer dan 

40 procent een flat betrokken en van de personen 

tussen 30 en 50 jaar slechts circa 15 procent. 

(hoofdstuk 4) 

7. De variatie in het bedrag dat aan huur betaald wordt 

is aanzienlijk, ook tussen personen met eenzelfde 

inkomen. Een redelijke huurquote van circa 15 pro

cent van het inkomen wordt door velen niet gereali

seerd: 

van de personen met een inkomen beneden f 12.000 

per jaar, die naar een huurwoning zonder c.v. 

zijn verhuisd, betaalt 61 procent minder dan 

f 100 huur per maand en 8 procent meer dan f 150; 

van de personen met een inkomen beneden f 15.000 

per jaar,die naar een huurwoning met c.v. zijn 

verhuisd, betaalt 17 procent minder dan f 150 

huur per maand en 19 procent meer dan f 200. 

(hoofdstuk 4) 

8. Van de geënquêteerden die voor de verhuizing reeds 

een woning hadden 

is circa 15 procent jonger dan 30 jaar; 

heeft 49 procent een inkomen beneden f 12.000 

per jaar; 

is 41 procent verhuisd naar een nieuwe woning; 

is 15 procent verhuisd naar een flatwoning. 

Van de geënquêteerden die voor de verhuizing nog niet 

over een woning beschikten 

is 80 procent jonger dan 30 jaar; 

heeft 66,3 procent een inkomen beneden f 12.000 

per jaar; 
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is 22 procent verhuisd naar een nieuwe woning 

is 52 procent verhuisd naar een flatwoning 

(hoofdstuk 5) 

9. Van de personen die VODr de verhuizing nOg niet over 

een woning beschikten betaalt ~en groter percentage 

meer dan f 1'25 (voor een woning zonder e.v.) resp. 

f 200 (voor een woning met e.v.) aan huur per maand 

dan van de gezinnen di e voor de verhuizing wel reeds 

een woning hadden, ook a l behoren ze tot dezelfde 

inkomensklasse. 

(hoofdstuk 5) 

10. Van de personen die zowel voor als na de verhuizing 

over een woning beschikten 

is 25 procent verhuisd naar een woning met minder 

en 40 procent naar een met meer slaapkamers; 

is circa 41 procent verhuisd van een woning zonder 
e.V. naar een met e .v. 

(hoofdstuk 6) 

11. Van de personen die zowel voo r als na de verhuizing 

in . een huurwoning met resp. zonder e.v. woonden is 

54 procent verhuisd naar een woning in een hogere 

huurklasse en 15 proc ent naar een woning in een lage

re huurklasse. 

(hoofdstuk 6) 

12 . Van de personen die verhuisd zijn van een huurwoning 

zonder e.v. naar een huurwoning met e .v. betaalt 

94 procent een hogere huur; niet minder dan 85 pro

cent betaalt na de verhui zing een huur die 2 of meer 

klassen hoger is dan de huur voor de verhuizing . 

(hoofdstuk 6) 

13. Ruim 2/3 van de gezinnen die zowel voor als na de 

verhuizing in een huurwoning wonen is doorgestroomd, 

d.w.z. is een hogere huur gaan betalen. 

(hoofdstuk 6) 
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B. DE BETEKENIS VAN HET ONDERZOEKRESULTAAT 

De analyse van de verhuizingen binnen de gemeente Eind

hoven in de tweede helft van 1969 leert dat circa 68 

procent van de gezinnen , die zowel voor als na de ver

huizing over een woning beschikten, is doorgestroomd 

van een goedkope naar een duurdere woning 1) . 

Op jaarbasis betekenen de uitkomsten van dit onderzoek, 

dat circa 2.000 goedkope tot zeer goedkope woningen, 

d.w.z. woningen met een huur van f 150 per maand en 

minder, zijn vrijgemaakt . 

De vraag is of op grond van de uitkomsten van dit on

derzoek mag worden verwacht, dat de door·stroming vol

doende woningen ·beschikbaar zal doen komen voor de 

woningzoekenden met een laag inkomen, die de huur van 

een nieuwe woning niet kunnen betalen. 

Bij het formuleren van een antwoord op deze vraag moet . 

een aantal feiten en overwegingen in de beschouwingen 

worden betrokken. 

In de eerste plaats wordt er op gewezen, dat ondanks 

de doorstroming en het beschikbaar komen van een groot 

aantal woningen met lage huur vooral de woningzoekenden 

met e~n laag inkomen de gevolgen van het woningtekort 

ervaren. Zolang er sprake is van een kwantitatief wo

ningtekort zal de vraag naar goedkope woningen groter 

blijven dan het aanbod . In zo'n situat i e blijft immers 

een aantal woningen met lage huur bewoond door gezinnen 

die gezien hun inkomen naar een duurdere woning zouden 

willen en kunnen ~erhuizen bij een voldoende aanbod. 

1) Zie hoofdstuk 6; in het bijzonder staat 20 en 21. 
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Dit impliceert dat in zo'n situatie, waarin het aanbod 

van woningen in de hogere huurklassen onvoldoende is, 

a. enerzijds een aantal gezinnen in de hogere huurklas

sen blijft aangewezen op woningen :net lage huur en 

niet de mogel i jkhe id heeft om door te stromen; 

b. terwijl anderzijds. een aantal woningzoekenden met 

een laag inkomen niet aan een woning kan worden ge

holpen. 

Hieruit mag niet worden geconcludeerd, dat er te weinig 

goedkope woningen zij n of dat er in onvoldoende mate 

wordt doorgestroomd. 

In de tweede plaats wordt er op gewezen, dat er geen 

sprake is van langdurige leegstand van woningen in de 

hogere huurklassen. Dit wijst er op, dat tot nu toe de 

doorstroming voldoende is geweest om het aanbod van duur

dere woningen op te nemen. 

In de derde plaats moet er rekening mee worden gehouden, 

dat grote bevolkingsgroepen gewend zijn geraakt aan een 

te laag huurniveau als gevolg van het gevoerde woning

bouw-, subsidie- en huurbeleid. Het doorbreken van deze 

gewenningsfactor zal slechts geleidelijk plaats vinden. 

De onderzoekresultaten tonen aan, dat veel gezinnen ook 

na de verhuizing een redelijke huurquote niet realiseren. 

In de vierde plaats ia duidelijk, dat het doorbreken van 

deze gewenningsfactor wordt vergemakkelijkt, indien met 

een hoger huurniveau een betere kwaliteit van de woning 

gepaard gaat. De onderzoekresultaten bevestigen, dat 

met name voor woningen met c.v. een hogere huurquote 

geaccepteerd wordt. M.a.w. wanneer duurdere woningen 

een duidelijk hogere kwaliteit bieden, zal het realise~ 

ren van een voldoende doorstroming ook in de toekomst 

meer kans van slagen hebb en . 
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Als vijfde belangrijke factor mag worden gereleveerd 

dat zelfs bij handhaving van het kwaliteitsniveau van 

de woningbouw conform de huidige woningwetbouw, de 

woonwensen van de lagere inkomensgroepen niet door 

nieuwbouw kunnen worden opgelost 1). Daarom blijft eeh 

voortdurende doorstroming noodzakelijk. 

Mede uitgaande van de overweging, dat met de kwaliteit 

van de woning, die nu wordt gebouwd, het woon- en leef

klimaat voor enkele generaties wordt vastgelegd en dat 

een verdere reële welvaartsvermeerdering mag worden 

verwacht, kan worden geconcludeerd dat de thans empi

risch vastgestelde feiten, te weten: 

dat in Eindhoven in betekenende mate wordt doorge

stroomd; (tegen de achtergrond van de opvattingen die 

er over bestonden) 

dat daarbij belangrijke aantallen goedkope woningen 

worden vrijgemaakt; 

dat doorstroming in hoge mate wordt gestimuleerd door 

de bouw van kwalitatief goede woningen; 

indiceren, dat het vraagstuk van een optimale volkshuis

vesting vooral gediend wordt door de bouw van woningen 

met toekomstwaarde, dat wil zeggen kwalitatief hoog

waardige woningen in elke sector 2). 

Het zal echter noodzakelijk blijven om de ontwikkeling 

in het feitelijk gedragspatroon van degenen die verhui

zen m~t betrekking tot de bereidheid om een hogere huur 

te gaan betalen te blijven volgen. 

1) Zie de nota "Een studie over het kwalitatieve woning
vraagstuk", Eindhoven maart 1970. 

2) In de reeds vermelde nota "Een studie over het kwalita
tieve woningvraagstuk" wordt een woningbouwprogramma 
aangegeven, dat o.m. gebaseerd is op de veronderstel
ling, dat de doorstroming een zo groot mogelijke omvang 
zal aannemen (pag.29). 
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1. INLEIDING 

Uit een plaatselijke huurinventa risatie naar de toestand 

medio 1968 is naar voren gekomen, dat ruim 58 procent van 

de woningen in Eindhoven op dat tijdstip behoorde tot de 

huurklasse beneden f 100 per maand.1) 

Hoewel sedertdien als gevolg van verdere verhogingen ver

anderingen in de huren zijn opgetreden, is er in Eindho

ven ook nu nog een zeer groot aantal goedkope woningen. 

Toch worden gemeente en woningbouwcorporaties voortdurend 

geconfronteerd met problemen bij de huisvesting van be

langrijke aantallen woningzoekenden, die slechts een lage 

huur kunnen betalen. Hieruit ontstaat de iniruk , dat het 

aanbod van goedkope woningen van jaar tot jaar gering is 

en dat slechts weinig gezinnen bereid zijn om uit een 

goedkope woning te verhuizen naar een duurdere woning, ook 

al is dit financieel mogelijk. 

In dit verband rijzen een groot aantal vragen, onder 

andere: 

hoeveel en wat voor woningen komen in een jaar beschik

baar voor personen die een (andere) woning zoeken? 

welke huurQuote wordt betaald op het moment, dat een 

gezin een woning betrekt? 

hoeveel gezinnen verhuizen van een goedkope woning naar 

een woning met hogere huur? 

wie komen er in nieuwe woningen wonen? 

De aanwezige gegevens zijn niet voldoende om dergelijke 

vragen te kunnen beantwoorden. Wel is uit de bevolkings

administratie af te leiden, dat ieder jaar een groot aan

tal personen verhuist. 

1) Zie de nota "Een studie over het kwalitatieve woning
vraagstuk", Eindhoven, maart 1970, pag.15 - 17. 
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Voor Eindhoven zijn voor het jaar 1969 o.m. de volgende 

gegevens bekend: 

10 . 221 personen hebben zich van elders in Eindhoven 

gevestigd; 

11 .027 personen zijn uit Eindhoven naar e lders ver

trokken; 

17.639 personen zijn verhuisd binnen de gemeente Eind

hoven . 1) 

Voor de woningmarkt impliceren deze bewegingen dat i n 

totaal in 1969 door 28.666 personen wo onruimte in Eind

hoven is vrijgemaakt, terwijl door 27.860 personen woon

ru~mte in beslag is genomen . Bij deze transacties waren 

globaal genomen 5.000 à 6 .000 woningen betrokken ofwel 

circa 10 procent van de totale woningvoorraad. 

Veel van de hiervoor verme l de vragen nu kunnen worden 
beantwoord door een onderzoek in te stellen onder de 

27.860 personen, die in 1969 in Eindhoven woonruimte 

hebben verkregen. Samen met het geringe aantal e i nd 1969 

leegstaande nog voor bewoning geschikte woningen vormen 

de door deze 27.860 personen betrokken woningen het to

tale woningaanbod in 1969. 

Zoals reeds vermeld kunnen deze 27.860 personen i n twee 

groepen worden onderscheiden : 

ee.n aantal personen die zich van elders in Eindhoven 

hebben gevestigd; 

een aantal personen d i e binnen de gemeente Eindhoven 

zijn verhuisd. 

1 ) Voor 1970 zijn de cijfers als volgt: 

10;406 personen hebben zich van elders in Eindhoven 
gevest igd; 

11. 246 personen zijn uit Eindhoven naar e l ders ver
t rokken; 

15 . 688 personen zijn verhuisd binnen de gemeente Eind
hoven. 
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Het naar aanleiding van de geschetste prob l èmatiek , in

gestelde onderzoek is beperkt t ot di e personen die binnen 

de gemeente Eindhoven zijn verhuisd in de periode juli 

tlm december 1969 en die na de verhuizing alleen of als 

hoofdbewoner over een woning konden beschikken. 

Het gevolg van d'eze beperking ' is, dat de onderzoekresul

taten geen betrekking hebben op het totale woningaanbod 

in de onde rzo ekper iode. Dit neemt niet weg, dat mocht 

worden verwacht, dat een analyse van het verhuisproces 

van gezinnen en personen die ook voor de verhuizing reeds 

in Eindhoven woonden, waardevol materiaal zou opleve ren 

ten aan zien van het beschikbaar komen van woningen en het 
doorstromingsvraagstuk. 

Het onderzoek is - na een gehouden proefenquête - uitge

voerd door midde l van een schriftelijke enquête; het 

vragenformulier en de begeleidende brief zijn opgenomen 

als bijlage 1. De medewerking van de aangeschreven per
sonen was overeenkomstig de verwachting: 55 procent vulde 

het vragenformulier in. Op deze manier werden gegevens 

verkrege n van 1. 296 gezinnen en alleenstaanden, die na 

de verhuizing alleen of als hoofdbewoner over een woning 

beschikten. 

Achtereenvolgens wordt bij de rapporter ing de aandacht 

gevestigd op: 

1 . de kenmerken van de betrokken woningen: bouwjaar, 

woning type , e igendomsverhouding, aanwezigheid van e.v., 

huur~lasse, koopprijs en aantal slaapkamers (het be
schikbaar gekomen aanbod ; de aanbodzijde); 

2. de kenmerken van de personen die een woning hebben 

verkregen: ges l acht, burgerlijke staat, leef tijd, 

aantal kinderen en i nkomen (de personen die in hun 

vraag naar woonruimte hebben kunnen voorzien; de 

vraagzijde ) ; 

3. de r e l at i e woning - bewoner, waarbij met name de ver

houding inkomen - huur zal worden nagegaan (de con

frontati e van vraag en aanbod); 



4. 

4. een vergelijking van de woonsituatie van de gezinnen 

en personen, die vóór de verhuizing Qok reeds over 

een woning beschikten met de woonsituatie van de ge

zinnen eh personen die voor de verhuizing nog niet 

zelfstandig woonden; 

5. een vergelijking van de woonsituatie voor en na de 

verhuizing van de gezinnen en personen, die voor de 

verhuizing ook reeds over een woning beschikten (de 

doorstroming). 

Vooraf wordt er echter nogmaals op gewezen, dat het onder

zoek is beperkt tot die personen die binnen de gemeente 

Eindhoven zijn verhuisd in de periode juli t/m de"cember 

1969 en die na de verhuizing alleen of als hoofdbewoner 

over een woning beschikten. 

De onderzoekresultaten hebben uitsluitend betrekking op 

dat deel van het totale woningaanbod in de onderzoek

periode, dat betrokken is door gezinnen en personen die 

ook voor de verhuizing reeds in Eindhoven woonden. Ook 

wanneer in de verdere rapportage meer algemene uitdruk

kingen worden gehanteerd als "de betrokken woningen" e.d. 

moet steeds met deze beperking worden rekening g"ehouden. 
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2. DE AANBODZIJDE 

Zoals in hoofds tuk 1 reeds is v e rme ld vormen de woningen, 

die i n de peri ode juli t l m december 1969 zi jn betrokken 

door gezinnen en personen die binnen de gemeente Eindhoven 

zij n verhuisd, slechts een deel van het t o t a le. aanbod van 

woningen in di e periode . 

Op grond van de verhouding tussen het aantal person e n dat 

zich in Eindhoven gevestigd heeft en het aantal personen, 

dat binnen de gemeente Eindhov en is verhuisd, kan dit deel 

bi j benader ing geste ld worden op 60 à 70 procent van h e t 

t otale aanbod inde onderzoekperiode. Hi e rmee moe t reke

ning worden gehouden wanneer in het vervolg ko rtheids halve 

wo rdt ge sproken van "de b etrokken woningen ","het ·woning

aanbod " of "d e beschikbaar gekomen won ingen". 

Via de enquête zijn gedetaill ee rde gegevens verkregen 

over 1. 296 woningen . Een verdeling naar : 

type woningen, 

e i gend omsverh ouding , 

het a l of niet voorzi en zijn van e . v. en 

bouwperi ode 

i s opgen omen in bijlage 2 . Aan deze bijlage is staat 1 

ontleend. 

Staat 1 

Procentuele verdeling van de betrokken woningen naar enkele categorieën 

per bO\1wperiode 

eerder bewoonde 
woningen gebouwd. 

Categorie woningen nieu"" e in de pe riode totaal I 
woningen 1 ) 1960 1950 1940 voor 

- - - 1940 1969 1959 1949 

Eengezi~Bhuurwoningén met e . v . 53 , 2 23 , 4 2 , 7 2 , 8 11,4 25 , 0 
Meergezinshuurwoningen met e .v. 28 , 7 26 , 3 8 ,7 2 , 8 0,4 . 16,9 
Koopwon~ngen me t e . v . 14 , 5 9 ,7 2 , 7 4,1 9 , 2 9 , 2 
Eengezins~uurwoningen zonder e . v . 0,5 2 1,6 48 , 4 56 , 9 62,2 29 ,5· 
Meergezinshuurwoningen zonder e .v. 0 , 2 14,7 36 , 5 27 ,8 6,7 12,7 
Koopwoningen zonder e . v. - 3 , 6 1, 0. 5 , 6 9 , 2 3 ,1 
Nie t onder te brengen 2 , 9 0,7 - - 0 , 9 3 , 6 

100 100 100 100 100 100 

Totaal (= 100%) 42 1 278 219 72 238 1. 296 
-_ .. 

. 1) inclusief 68 woningen , waarvan de bouwperiode niet bekend is. 
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De verschillen tussen de beschikbaar gekomen wOningen 

uit de' onderscheiden bouwperioden zijn in grote lijnen 

in overeenstemming met wat moch t worden verwacht. Op een 

'viertal punten wordt nader ingegaan. 

a. Nagenoeg alle nieuwé woningen z ijn voorzien van e.v.; 

van de woningen gebouwd tussen 1960 en 1969 heeft 

bijna 60 procent e.v . ; van de oudere woningen gebouwd 

voor 1960 die voor nieuwe bewoners vrij komen beschikt 

het overgrote deel niet over e.v.; opvallend is echter 

het hoge percentage woningen met e.v . onder de wonin

gen gebouwd voor 1940 in vergelijking met de woningen 

gebouwd in de jaren 1940 - 1960. 

b. Van de nieuwe woningen behoort 28,9 procent tot de 

categorie huurwoningen in meergezinshuizen (op de 

meeste plaatsen kortheidshalve aangeduid als meerge

zinswoningen); van de beschikbaar gekomen woningen ge 

bouwd in de periode 1950 - 1969 behoort meer dan 

40 procent tot deze categorie; van de woningen gebouwd 

tussen 1940 en 1950 behoort 30,6 procent tot de cate

g orie meergezinshuurwoningen . 

c . Het percentage koopwoningen is relatief hoog onder de 

beschikbaar gekomen woningen gebouwd voor 1940 en ,on

der de nieuwe woningen en relatief , laag onder de wo

ningen gebouwd tussen 1950 en 1960. 

d. Ongevee r ' 1/3 van alle betrokken woningen werd niet 

eerder bewoond (nieuwbouw). Uit gegevens met betrekking 

tot de verleende vergunningen voor het in gebruik ne

men van woonruimte die voor de jaren 1966 en 1967 be 

schikbaar zijn kan worden berekend, dat ook in die 

jaren circa 1/3 van de vergunningen betrekking had op 

nieuwe woningen. Indien ,deze verhouding algemeen zou 

gelden, houdt dat in, dat het totale woningaanbod in 

een periode bij benadering kan worden gesteld op drie 

maal de nieuwbouw i n die periode. 
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Resumerend: eerder bewoonde woningen die beschikbaar 

komen 'voor nieuwe bewoners zijn: 

voor het ov~rgrote deel woningen zonder e.v . 

voor een belangrijk deel meergezinswoningen. 

Over de grootte van de . beschikbaar gekomen woningen zijn 

enige gegevens opgenomen. in de staten 2 en 3 . 

Staat 2 

Procentuele verdeling van de betrokken eengezinswoningen naar aantal 
slaapkamers per bouwperiode 

eerder bewoonde woningen 
gebouwd in de periode 

Aantal slaapkamers nieuwe 
woningen 1960 1950 1940 voor - - - 1940 1969 1959 1949 

'1 of 2 8,7 11 , 3 20,2 22,0 17 ,4 
3 29,0 45,6 57,1 50,0 53,4 

4 56,3 33,1 20,2 22,0 16 ,9 
5 of meer 6,0 10,0 2,5 6,0 12,3 

100 100 100 100 100 

Totaal (= 100:')' 287 160 120 50 220 

1) inc~us ie f 27 woningen , waarvan de bouwperiode niet bekend is. 

totaal 
1 ) 

14,2 
44,2 
33,9 
7,7 

100 

864 

Uit deze gegevens blijkt dat onder de betrokke n eenge

zinswoningen die eerder we rden bewoond meer k le ine wonin

gen voorkomen dan onder de nieuwe eengezinswoningen. 

Staat 3 

Procentuele verdeling .van de be·trokken meergezinswoningen naar aantal 

slaapkamers per bouwperiode 

eerder bewoonde woningen 
nieuwe gebouwd in de periode totaal Aanta l s laapkamers woningen 1 ) 1960 1950 voor - -

. 1969 1959 1950 

1 of 2 31,7 43,6 51,0 53 , 8 43,8 

3 60,2 52 ,1 43,9 35 , 9 50 ,0 

4 8,1 3 ,4 5,1 10,3 6,0 
5 o:f meer - 0 ,9 - - 0 , 2 

100 100 100 100 100 

Totaal (= 100:') 123 116 99 39 388 

1) i~clu8ief 11 woningen, waarvan de bouwperiode niet bekend i~. 

! 
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Ook onder de beschikbaar gekomen meergezinswoningen die 

eerder werden bewoond komen meer kleine woningen voor 

dan onder de nieuwe meergezinswoningen. 

Meer inzicht in de grootte van de beschikbaar gekomen 

woningen wordt verkregen uit een vergelijking van deze 

woningen met de .totale woningvoorraad en met de nieuwbouw 

in de periode juli t/m december 1969. 

Staat 4 
Benadering van de procentuele verdeling van de total e woningvoorraad 

eind 1969 en van de nieuwbouw in de periode juli tiro december 1969 
naar aantal 81aapkame~8 1). 

Aantal slaapkamers totale woningvoorraad nieuwbouw 
eind 1969 juli t/m december 1969 

1 of 2 6,6· 11 , 5 

3 29,8 41,6 

4 38,1 43,8 
5 of meer 25,5 3,1 

100 100 

Totaal (= 100%) 51.662 1.018 

1) De verdeling van de woningvoorraad naar aantal 81aap~amers is berekend 
door het aantal vertrekken met 2 (woonkamer en keuken) te verminderen. 

Vergelijking van de gegevens uit de staten 2, 3 en 4 

leert, dat zowel onder de betrokken eengezinswoningen als 

onder de betrokken meergezinswoningen relatief veel wo

ningen met 1, 2 of 3 slaapkamers voorkomen en weinig wo

ningen met 4 en meer slaapkamers. 

Een belangrijk onderdeel in een beschrijving van het wo

ningaanbod in een periode vormt uiteraard de verdeling 

naar huurwaarde en koopprijs. 

In bijlage 3 zijn de huren·per maand opgenomen van de in 

de onderzoekperiode betrokken huurwoningen. Aan deze bij 

lage is staat 5 ontleend . 
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Staat 5 
Procentuele verdeling van enkele cBtegorleän beschikbaar gekomen huur
woningèn naar huur per .maand 

aen- meer- totaal ean- meer- totaal 
Huur per maand gezina- gezine - woningen gez1ns- gezine - woningen 
in guldens . woningen woningen met e.v . woningen woningen zonder e.v. 

met e.v. met e.v . 1 ) zonder a ,v zonder e,v. 1 ) 

minder dan 75 . 0,6 - 0,3 21,0 16,4 1.9,9 
75 - 100 0,3 - 0,2 32,5 36,4 33,3 

100 - 125 3,1 0,9 2,4 21,7 21,8 21,7 
125 - 150 13,9 2,3 9,2 1 ",0 15,8 12,3 
150 - 175 44,4 15,1 32,5 6,0 4,8 5,6 
175 - 200 15,4 36,1 23,9 1,8 3,6 2,4 
200 - 250 9,6 23,3 15,0 1,8 - 1 ,3 
250 - 300 4,9 1 5 , 1 9,0 1 ,3 1,2 1,3 

300 - 400 6·,5 5,9 6,2 0,5 - 0,4 
400 en meer 1 ,3 1 ,3 1 ,3 1 ,3 - 1 , 1 
geen opgave - - - 1 ,1 - 0,7 

100 100 100 100 100 100 

totaal (= 100~) 324 219 545 382 165 552 

1) inclusief de woningen, waarv~ het type niet bekend ie. 

Dat een veel grot~r percentage van de betrokken woningen 

met c.v. tot de hogere huurklassen behoort dan van de be 

trokken woningen zonder c.v . ligt voor de hand, omdat: 

a. in de huur van woningen met c.v. een bedrag voor c . v. 

is opgenomen; 

b. de woningen met c.v. nieuwer zijn, zoals uit staat 1 

blijkt. 

Er zijn echter ook duidelijke verschillen in huur tussen 

de beschikbaar gekomeneengezins- resp. meergezinswonin

gen met c.v. Van de betrokken eengezinswoningen metc.v . 

heeft 62,3 procent een huurwaarde beneden f 175 per maand. 

Van de meergezinswoningen met c . v. valt slechts 18,3 pro

cent in deze huurklassen. 

Kleiner zijn de verschill en in huur tussen de beschikbaar 

gekomeneengezins- resp. meergezinswoningen zonder c . v. 

Van de betrokken eengezinswoningen zonder c . v. behoo r t 

53,5 procent tot de huurklassen beneden f 100 per maand, 

terwijl 12,7 procent een huur heeft boven f 150 per maand . 

Van de betrokken meergezinswoningen zonder c.v. heeft 
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52,8 proCent een huurprijs beneden f 100 per maand en 

9,6 procent valt in de huurklassen boven f 150 per maand. 

Wat de koopwoningen betreft geeft staat 6 een indruk van 

de koopprijzen van de betrokken woningen. 

Staat 6 
Procentuele verdeling van de betrokken koopwoningen naar koopprijs 

Koopprijs Alle koopwoningen 

minder dan f 30.000,-- 13,2 

I 30.000,-- I 40.000,-- 13,8 

I 40.000,-- I 50.000,-- 20,1 

I 50 .000,-- I 60.000,-- 17 ,0 

I 60.000,-- I 75.000 , -- 12,0 

I 75.000, -- en meer 19,5 
geen opgave 4,4 

100 

Totaal ( 100~ ) 159 

Ook bij de beschikbaar gekomen koopwoningen is een dui

delijk verschil in prijs waarneembaar tussen woningen 

met resp. zonder e.v., terwijl eveneens verschillen kun

nen worden geconstateerd tussen woningen uit de onde r 

scheiden bouwperioden.ln verband met het geringe aantal 

koopwoningen wordt hierop echter niet verder ingegaan. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk volgt nog een verge

lijking tussen nieuwe en reeds eerder bewoonde woningen. 

Uit de ~n staat 7 vermelde gegevens blijkt, dat het 

grootste verschilpunt tussen de nieuwe en de reeds eerder 

bewoonde woningen, die in de onderzoekperiode beschikbaar 

zijn gekomen, is gele~en in het al of niet voorzien zijn 

van e.v. 
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Staat 7 
Een verge l ijki ng van de procentuele verde.ling van nieuwe re sp . reeds 

eerder bewoonde woningen naar enkele catego.rieën 

Categorie woningen nieu ..... e woningen -eerder bewoonde 
woningen 

Eengezinshuurwoningen met e.v. 53,2 11 ,4 
Meergezinshuurwoningen met e.v. 28,7 11,2 
Eengezinshuurwoningen zonder. e.v. 0 , 5 43,4 
M~ergezin8huurwoningen. zonder c. v. 9 , 2 18,8 
Koopwoningen met e.v. 14,5 6,6 
Koopwoningen zonder e.v . - 4,6 
Nie't in · te delen woningen 2,9 4,0 

100 100 

Totaal aantal woningen (= 100~) 421 875 

Totaal woningen met e.v. 96 ,9 29, 4 
Totaal woningen zonder e,v . 0,7 ·67,3 
Totaal huurwoningen 82 , 9 85,5 
Totaal koopwoni ngen 14,5 1 1 ,2 

Totaal eengezinswoningen 68,2 65,9 
Totaal meergezinswoningen 29,2 30,2 

., -

Op grond van deze onderzoekresultaten kan word en gecon

cludeerd, dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen 

de totale woningvoorraad en de woningen di e in de periode 

juli t/m december 1969 beschikbaar zijn gekomen voor ge

zinnen en personen die binnen de gemeente Eindhoven zijn 

verhuisd. Voor een deel vloeien deze verschill en voort 

uit het feit, dat ongeveer 1/3 van de betrokke n woningen 

nieuwbouw is. Maar ook tussen de betrokken woningen die 

wel eerder werden bewoond en de totale woningvoorraad be

staan v·erschi l len: 

30,2 procent van deze betrokken woningen zijn woningen 

in meergezinshuizen; de totale woningvoorraad telt 

slechts 17,7 procent wo~ingen in meergezinshuizen; 

76,6 procent van deze betrokken woningen heeft 3 of 

m:inderslaapkamers; de totale woningvoorraad telt slechts 

36,4 procent woningen met 3 of minder slaapkamers. 
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3. DE VRAAGZIJDE 

In de bijlagen 4 en 5 zijn een aantal gegevens opgenomen 

over de hoofden van gezinnen en de overige personen, die 

in de periode juli t/m december 1969 binnen de gemeente 

Ei ndhoven zijn verhuisd en die na de verhuizing zelf

standig of als hoofdbewoner over een woning beschikten 

(de geënqQêteerden). Deze gegevens betreffen een verde 

ling naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, huwe

lijksjaar en aantal inwonende kinderen. Op deze plaats 

worden slechts enkele totaalcijfers vermeld. 

Staat 8 
Procentuele verdeling van de geënqu~teerden naar geslacht en 

burgerlijke staat 

Geslacht Burgerlijke staat Percentage 

Mannen Ongehuwd 2,4 
Gehuwd 82,7 
Gehuwd geweest 1 ,4 

Vrouwen Ongehuwd 4,7 
Gehuwd 4 , 2 
GehuWd geweest 4,6 

'100 

Totaal (= 100%) 1. 296 

Van de personen die een woning betrokken hebben is 7, 1 

procent ongehuwd, 86,9 procent gehuwd en 6,0 procent ge

huwd geweest. 

Staat 9 
Procentuele verdeling van de geënquêteerden naar leefti jd 

Leeftijd Percentage 

Jonger dan .25 jaar 18,4 
.25 - 29 jaar 25,2 

30 - 39· jaar 20,0 

40 - 49 jaar 1 5 , 1 

50 - 64 jaar 13,6 
65 jaar en ouder 7,7 

100 

Totaal (= 100%) 1.296 
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Van de personen die een woning bet rokken hebben' is , 43,6 

procent jonger dan 30 jaar. Uit de verdeling naar huwe

lijksjaar blijkt, dat 21,7 procent gehuwd is in 1969 en 

23,3 procent in de jaren 1965 tlm 1968. 

In totaal is derhalve 45 procent van de geënquê teerden 

gehuwd na 1 januari 1965, Van de ondervraagden had 44,5 

procent ge en inwonende' kinderen en 15,4 procent had 3 of 

me er inwonende kinderen. 

De geënquêteerden behoren, vergeleken met alle hoofden 

van huishoudens in Eindhoven relatief in grote mate tot 

de jonge leeftijdsgroepen; een relatief hoog percentage 

is gehuwd in 1965 of later, terwij l ook het percentage 

personen zonder inwonende kinderen re l atief hoog is. 

I nzicht in de inkomenss i tuatie van de onderzoekgroep 

tenslotte gee f t de volgende staat . 

Staat 10 
Procentuele verdeling van de geënquêteerden naar i nkomen 

Inkomen per jaar Percentage 

Minder dan f 6.000,-- 1 , 2 

f 6.000 ,-- - f 9 . 000, -- 17 , 5 

f 9 . 000 , -- - f 12.000,-- 31 , 6 

f 12 . 000 ,-- - f 15.000,-- 16,0 

f 15 . 000 , -- - f 18.000 ,-- 8 , 7 

f 18.000,-- - f 24.000,-- 7 ,0 

f 24.000 ,-- - f 30 .000,-- 3 , 2 

f 30.000,-- en meer 4,2 
Geen opgave 4 , 6 

100 

Totaal (,,; 100%) 1 ',296 
-_ . _ ----- ------

De personen, d 'ie in de periode juli tlm december 1969 

een woning hebben betrokken, zijn sterk geconcent reerd 

in de inkomensklassen tussen f 6.000 en f 15.000 per jaar. 

To ch heeft nog 7,2 procent een inkomen beneden f 6000 per 

jaar, dat is aanzienlijk minder dan het wettelijk minimum 

loon. Ruim 50 procent van deze groep ontvangt een uitke

ring krachtens deA.O.W . of A. W.W., terwijl de overigen 

in hoofdzaak tot de jongste leeftijdsgroep behoren. 
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In vergelijking met alle hoofden van huishouden.s heeft 

een relatief gering aantal geënQuêteerden een hoog' in

komen. Dit is niet verwonderlijk, omdat de geënQuêteer

den sterk geconcentreerd zijn in de jongere leeftijds

groepen. 
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4. DE CONFRONTATIE VAN VRAAG EN AANBOD 

In hoofdstuk 2 is een verdelinggegeveti van de in de 

periode juli t/m december 1969 betr6kken woningen naar 

huur, grootte, ouderdom en woningtype. 

In hoofdstuk 3 zijn enige gegevens opgenomen over de 

personen, die in die woningen zijn komen wonen. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de relatie tus

sen de woningen en de bewoners, waarbij met name de ver

houding inkomen - huur belangrijk is. Eerst wordt echter 

aandacht gevraagd voor de verschillen, die per onderschei

den leeftijdsgroep resp. inkomensklasse geconstateerd 

kunnen worden met betrekking tot: 

.het percentage dat een niet .eerder bewoonde woning 

heeft betrokken; 

het percentage dat een meergezinswoning heeft betrok

ken; 

het percentage dat een woning heeft gekocht. 

In de bijlagen 6, 7 en 8 zijn deze gegevens opgenomen. 

Staat 11 en staat 12 zijn aan deze bijlagen ont l eend, 

waarbij in staat 11 het leeftijdsaspect aan de orde komt. 

Staat 11 
Bewoners die een nieuwe woning, een meergezinswoning c.q . een koopwoning 
hebben betrokken per leeftijdsgroep, in procenten van alle geënquêteerde.n 

in die leeft i jdsgroep 

Percentage verhuisd naar 

Leeftijd Totaal 
nieuwe meergezins- (= 100~) 
woning woni~g 

koopwoning 

jonger dan 25 jaa.r 16,0 48,7 4,2 238 
25 - 29 jaar 30,1 40,8 ·11 , 3 326 
30 - 39 jaar 41 .7 15.8 19.3 259 
40 - 49 . jaar 43.9 13.8 16,3 196 
50 - 64 jaar )2.8 26.0 12.4 177 
'65 jaar en ouder 33.0 25,0 8.0 100 

Totaal 32,5 29.9 12,3 1.296 
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De volgende markante feiten kunnen worden vastgesteld: 

slechts een gering percentage van d·e . personen jonger 

dan 25 jaar is verhuisd naar een .nieuwe woning; 

een hoog percentage van de personen jonger dan 30 jaar 

heeft een woning in een meergezinshuis betrokken, ter

wijl van de personen tuSsen 30 en 50 jaar slechts re 

latief geringe aantallen naar een flat zijn verhuisd; 

de leeftijdsgroepen boven 50 jaar geven weer een toe 

nemende belangstelling voor de flatwoning te zien; 

het hoogste percentage dat een woning gekocht heeft, 

wordt aangetroffen onder personen tussen 30 en 40 jaar . 

Staat 12 s6henkt aandacht aan het inkomensaspect. 

Staat 12 
Bewoners die een nieuwe woning, een meergezinswoning c.q. een koopwoning 

hebben betrokken per inkomensklasse, in procenten van alle geënquêteerden 

in die inkomensklasse 

Percentage verhuisd naar 

Inkomens per jaar. Totaal 
nieuwe meergezins- (= 100%) 
woning woning . koopwoning 

minder dan ! 6.000,-- 16,1 23 ,7 5,4 · 93 

f 6.000,~- - f 9.000,-- 12,8 30,0 3,5 227 

f 9.000,-- - f 12.000, -- 25,4 32,2 5,1 410 
f 12.000·, - - - f 15.000,- - 49,3 31,4 8 ,7 207 . 
f 15.000,-- - f 18.000,-- 59,3 30,1 20,4 113 
f 18.000, - - - f 24.000,-~ 57,8 35 ,6 26,7 90 
! 24.000,-- en meer 39,6 24,0 50,0 . 96 

geen opgave 23,3 20,0 20,0 60 

Totaal 32,5 29,9 "2,3 1 • 296 

Vergelijking van de gegevens per onderscheiden inkomens 

klasse leert dat: 

het percentage personen· dat naar een nieuwe woning is 

verhuisd, groter is naarmate het inkomen hoger ligt; 

een Uitzondering vormen de personen met een inkomen 

boven f 24.000; 

van de personen met een inkomen beneden f 6.000 en 

boven f 24.000 . het geringste percentage een woning in 

een meergezinshuis heeft betrokken; belangrijke ver-
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schi l l en zijn in dit opzicht overigens niet aanwezig; 

het percentage verhuisden, dat een woning heeft ge 

kocht, toeneemt met het inkomen; een duidelijke schei

ding ligt bij een 'inkomen van f 15 . 000 . 

In de relatie woning - bewoner is eveneens de 'verhouding 

tussen de grootte van 'het huishouden en het aantal be 

schikbare slaapkamers van belang. De betreffende gegevens 

kunnen ontleend worden aan bijlage 9. Staat 13 is op deze 

gegevens gebaseerd. 

Staat 13 
Gemiddeld aantal slaapkamers . per woning en per persoon naar aantal 

personen .per woning 

gemiddeld aantal s l aapkamers 
Personen per woning 

pe r woning per persoon 

1 1,86 1,86 
2 2 , 59 1,29 
3 . 3, 10 1,03 

4 3,60 0,90 

5 3,69 0,74 
6 en meer 4,06 0,62 

Totaal 3,06 0,97 

0, 

Grote gezinnen en huishoudens hebben woningen met gemid

deld meer s l aapkamers betrokken dan kleine gezinnen. Maar 

per persoon hebben kleine gezinnen gemidde l d duidelijk 

meer slaapkamers dan grote gezinnen. 

Hoewel .in een analyse van de relatie woning - bewoner de 

voorgaande aspecten zeker niet mogen ontbreken, gaat de 

belangstelling toch in hoofdzaak uit naar de gerealiseer

de verhouding huur - inkomen. In de bijlagen 10 en 1,1' zijn ' 

de betreffende gegevens opgenomen voor woningen zonder 

resp. met c.v. Uit deze gegevens blijkt in het algemeen, 

dat de betaalde huur sterk varieert, ook binnen de onder

scheiden inkomensklassen. 

Omdat zowe l van de huur als van het inkomen niet de exacte 

bedragen bekend zijn, maar alleen gevraagd is naar de 

respectieve klassen, is een statistisch mathematische 
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berekeninG van huurquoten slechts globaal mogelijk, Om 

de aan ~o ' n be rekening inherente willekeur te vermijden 

is geprobeerd om op een andere wijze de relatie huur -

inkomen te analyseren. In de staten 14 en 15 is daartoe 

voor bewoners van woningen zonder resp. met e.v. aange

geven welk perc e'ntage van dé personen in de onderscheiden 

i nkomensklassen minder aan huur betaalt dan f 75 r esp. 

f 100 enz. per maand. 

Staat 14 
Procèntuele verde l ing van de personen in de onderscheiden inkomensklassen 
die een woni ng zonder ·c . v . hebben betrokken naar te betalen huur 

Percentage bewoners dat deze huur betaalt 

Te betalen huur in de inkomensklasse 

per'maand minder f 6.000 f '9 .000 f 12 . 000 f 15.000 
dan - - - en totaal 
f 6.000 f 9 . 000 f 12 . 000 f 15 . 000 Bleer 

Minder dan f 75 37 31 13 7 3 20 
Minder dan f 100 63 74 51 24 11 54 
Mind er dail f 125 ,84 90 78 55 14 76 
Mind er dan f 150 88 95 91 87 34 88 

Totaal (= 100%) 58 155 22 1 55 31 552 

Belangrijke kwant i tatieve gegevens voor degenen die i n de 

periode juli tlm december 1969 zijn verhuisd binnen de 

gemeente Ei ndhoven naar een woning zonder e.V. kunnen 

aan deze staat worden ont l eend : 

20 procent van deze groep betaalt mindér dan f 75 

huur per maand ; 

54 procent van deze groep betaalt minder dan f 100 

huur per maand; een huur van f 100 per maand is circa 

15 procent van 'het 'wettelijk minimumlo on 1); 

slechts 24 procent van deze groe p betaalt meer dan 

f 125 peI' maand aan huur; 

1) Het ,wettelijk minimumloon bedroeg per 1 januari 1970 

f 145,80 per week; 
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een redelijke huurquote van . circa 15 procent van het 
bruto inkomen wordt door velen in deze groep niet 

gerealiseerd, zelfs niet op het moment dat men de 

woning betrekt. 1) 

Een totaal ander beeld geeft de groep bewoners die ver

huisd zijn naar een woning met c.v. 

staat 15 
Procentuele vérdeling-. va-n de personen in de onderscheiden inkomensklassen 

die een woning met e.v. hebben betrokken naar te betalen huur 

Percentage bewoners dat deze huur betaald 

Te bètalen" huur in de inkomensklasse 

per maand minder f 9 . 000 f 12.000 f 15.000 f 18.000 
"dan - - - en totaal 
f 9.000 f 12.000 f 15.000 f 18.000 meer 

. I 
Minder dan f 150 27 16 12 1 0 12 

Minder dan f 175 48 · 57 59 42 4 45 
Minder dan f 200 79 . 82 81 64 26 69 
Minder dan ! 250 90 91 94 85 49 83 

Totaal (~ 100~) 81 153 130 74 55 546 

Van degenen nie in de periode juli tlm december 1969 zijn 

verhuisd binnen de gemeente Eindhoven naar een woning met 

c.v. 

betaalt slechts 12 procent minder dan f 150 huur per 

maand; 

45 procent betaalt minder dan f 175 huur per maand en 

31 p+,ocent betaalt meer dan f 200 huur per maand. 

In deze huur is ' eeht.er een bedrag voor e. v. opgenomen . 

Wanneer dit globaal opf 25 per maand wordt gesteld, 

wordt een redelijke huurquote van 15 procent gereali

seerd als bij een inkomen van f 12.000 per jaar f 175 

huur per maand betaa.ld wordt voor een woning met e . v . 

De Minister. van Volkshuisvesting adviseert de gemeenten 
en woningbouwverenigingen een huurquote van 17 procent 
aan te houden bij de verhuur van woningen . 
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Uit de gegev~ns van staat 15 blijkt duidelijk, dat .ook 

door een groot aantal personen die verhuisd zijn naar 

een woning met e.v., een dergelijke ~uurquote niet is 

gerealiseerd. 

Uit de analyse blijkt verder ,zowel voor degenen die .een 

woning zonder e.v. als voor degenen die een woning met 

e.v. hebben betrokken, dat het bedrag dat aan huur betaald 

wordt in veel gevallen niet hoger is naarmate het inkomen 

hoger is. Mèt name zijn de verschillen in huur gering tus

sen de bewoners van woningen zonder e.v. in de inkomens

klassen beneden f 12. 000 per jaar; eenzelfde constatering 

ge ldt voor de bewoners · van woningen met e.v. in de inko

men~klassen beneden f 15.000. 

Wel betalen de personen in dezelfde inkomensklasse, die 

naar een woning met e.v. zijn verhuisd, meèr huur (exclu

sief f 25 voor e.v.) .dan de personen die een woning zon

der e.v. hebben betrokken. 
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5 . VERGELIJ'KING VAN DE WOONSITUATIE NA DE VERHUIZING VAN 

DEGENEN DIE VOOR DE VERHUIZING WEL RESP. NIET ZELFSTANDIG 

WOONDEN 

Van de 1.296 'personen die in de ' periode juli t/m december 

1969 binnen de ,gemeente Eindhoven zijn verhui sd en die 

na de verhuizing zelfstandig of als hoofdbewoner de be

schikking hebben gekregen over een woning, woonden er 

vóór de verhuiz i ng 747 ook reeds zelfstandig, t erwijl 

546 personen niet de beschikking hadden over een woning. 

In dit hoofdstuk worden deze twee groepen op een aantal 

punten met elkaar verge l eken. 

In de eerste plaats wordt gewezen op het verschil in 

leèfti,jd. Van de personen die ook vóór de verhuizing 

reeds over een woning beschikten was slechts 15,8 pro

cent jonger dan 30 jaar, t e rwijl 81,5 procent van de 

personen die voor de verhuizing geen woning bezaten tot 

deze leef t ijdsgroep behoorde. 

Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de vers~hillen 

in de inkomensverdeling. Een inkomen beneden f 12.000 

per jaar heeft 49 procent van degenen die ook voor de 

verhuizing reeds zelfstandig woonden en 66,3 procent van 

de personen die voor de verhuizing niet zelfstandig woon

den. 

In samenhang met deze verschillen in leeftijd en inkomen 

staan de verschillen in woningen, waarin deze beide groe

pÈm wonen na de verhuizing: 

een nieuwe woning is betrokken door 41 procent van de 

personen die voor de verhuizing reeds zelfstandig 

woonden en ,d,oo'r 22 procent van de personen die voür 

de verhuizing niet zel,fstandig woond en; 

ee~ eengezinswoning i s betrokken do or 85 procent van 

de personen die voor de verhuizing reeds 'zelfstandi g 

woonden en door 48 procent van de' personen die voor 

de verhuizing niet zelfstandig woonden; 
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van deg,erien die vóór de verhuizing ook reeds · zelf

standig woonden is 16 procent verhuisd naar een koop

woning; van de personen die voor de verhuizing niet 

zelfstandig woonden heeft 7 procent een woning ge 

kocht; 

een woning mèt 1 of 2 slaapkamers is betrokken door 

14,8 procent van de personen die ook voor de verhui

zing reeds zelfstandig woonden en door 34,5 procent 

van de personen die voor de verhuizing niet zelfstan

dig woonden; 

een woning met 4 of meer s l aapkamers is betrokken 

door 43,8 procent van de personen die ookv:oor de 

verhuizing reeds zelfstandig woonden en door 13,9 

procent van de personen die Voor de verhuizing niet 

zelfstandig woonden. 

Voor een verg,Hijking van de woonsituatie na de verhui 

zing van de personen die voor de verhuizing wel resp. niet 

zelfstandig over een woning beschikten per onderscheiden 

inkomensklasse zijn een aantal gegevens vermeld in bij ~ 

l age 12. Aan deze bijlage is het volgende ontleend. 

Staat 16 
.Procentuele verdeling van de personen die vóór de" verhuizing ook reeds 

over · een woning beschikten naar soort woning na de verhuizi~g per 

inkomensklasse 

Woning na de verhuizing 

Inkomen per jaar huurwoning huurwoning- totaal 1) koopwoning (= )00%) zonder e.v. met e.v. 

Minder dan! .6000, - - 63 26 6 65 

! 6 . 000,-- - ! 9.000, -- 62 27 6 109 

! 9.000,-- - ! 12.000, -- 45 46 4 192 

! 12.000,-~ . - ! 15.000,-- 31 59 8 125 

! 15.000, -- - ! 1.8.000, -- 11 65 22 82 

! 18.000,-- - ! 24.000,-- 15 52 33 60 

f 24.000,~~ en meer 6 39 54 80 

Tótaal 1) 36 44 16 747 
---

1) inclusi.ef personen die niet zijn onder te brengen. 
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Staat 17 
·Proc·entuele verdeling van de personen ~ie voor de verhuizi~g na&: niet over 
een w~ning beschikten naar ~oort woning .na de verhuizing per inkomensklasse 

Woning na de verhuizi~g 
Inkomen per jaar huurwoning huurwoning totaal 1) 

zonder e .V. met c~v. 
ko opwoning (= 100%) 

Minder dan f 6.000 ,-- 61 36 3 28 

f 6.000,-- - f 9.000,-- 75 21 2 117-

f 9.000,-- - f 12.000,-- 62 30 6 2n 
f 12.009,-- - f 15.000;-- 20 68 10 82 

f 15.000 ,-- - f 18.000,-- 13 70 17 30 
f 18.000 ,-- - f 24.000,-- 13 73 13 30 
f 24-. 000 ; -- en meer 63 31 16 

Totaal 1 ) 52 39 7 546 .... _--- - - - -- . - _. 

1 ) inclusief personen die niet zijn onder te b~engen. 

Vergelijking van de staten 16 en 17 toont aan, dat er 

ook verschillen voorkomen ten aanzien van de betrokken 

woning tussen personen met eenzelfde inkomen die voo r de 

verhuizing wel resp. nog n i et over een woning beschikten . 
Om deze problematiek enigszins doorzichtiger te maken is 

ter toelichting in de volgende staat deze vergelijking 

toegespitst op de . personen met een inkomen tussen f 6.000 

en f 9.000 resp. f 9.000 en f 12.000 per jaar, die een 
huurwoni ng zonder· e.v. hebben betrokken. 

Soortgelijke analyses kunnen aan bijlage 12 worden ont

leend. 

Staat 18 
Procentuele verdeling van de personen met een i~komen van! 6.000,'--, . 
-·f 9.000.,-- resp. f 9 . 000 , -- ~ f 12.000,-- per jaar, die verhuisd zijn 

naar " een huurwoning ~onder e.v., op basis van de betaalde huu~ 

Personen die voor de ver-, Personen die voor de ver-
huizing reeds zelfstandig huizing nog niet zelfst~ndig 
,woonden, me t inkomen van woonden , met inkomen v~n I 

Huur per maand 

l f 6.000 f 9.000 f 6.000 f 9.000 
- - tot~al - - totaal 

f 9.000 f 12 . 000 f 9.000 f 12 .000 

,. 
Minder dan ! 75 .25 10 . 17 36 15 5 

f 75 - f 125 66 74 59 53 59 52 

! 125- en meer 9 16 24 11 26 25 

100 100 100 100 100 100 

Totaal (= 100%) 67 86 270 88 135 282· 
- -_. --
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Van de pèrsonen die voor de verhuizing nog niet over een 

woning beschikten en die een huurwoning zonder e.v. be

trokken h e bben, betaalt een geringer percentage f 75 tot 

f 125 per maand aan huur dan van de personen die voor de 

verhuizing ook reeds zelfstandig woonden. 

Grotere verschillen worden echter geconstateerd in de 

huur die betaald wordt door personen met een inkomen tus

sen f 9.000 en f 12.000 resp . f 12.000 en f 15 . 000 per 

jaar, die een huurwoning met e.v. hebben betrokken. 

Staat 19 
Procentuele verdeling van de personen met een inkomen van f .9.000,--

- f 12.000,-- resp. f 12.000,-- - f 15.000,-- per jaar, die verhuisd zijn 

naar een huurwoning met e.v., op basis van de betaalde huur 

Personen die voor de ver- Personen die voor de ver-
huizing reeds zelfstandig huizing nog niet zelfstandig 
woonden,met inkomen van woonden, met inkomen van 

Huur per maand 
f 9.000 f 12.000 f 9 .000 f 12.000 

- - totaal - - totaal 
f 12 . 000 f 15.000 f 12.000· f 15.000 

Minder ·dan f 175 72 78 56 36 34 28 

f 175 - f 200 16 7 15 39 41 36 
f 200 811- meer 12 15 29 25 25 36 

100 100 100 100 100 100 

Totaal (= 100?!) 89 74 332 64 56 214 

Van de personen die voor de verhuizing nog niet over een 

woning beschikten en die een huurwoning met e.v. betrok

ken hebben, betaalt een geringer percentage minder dan 

f 175 en een groter percentage meer dan f 200 per maand 

aan huur dan van de personen die voor de verhuizing ook 

reeds zelfstandig woonden. 

Het voorgaande leidt globaal tot de conclusie, dat een 

belan(;rijk aantal van degenen, die voor de verhuizing 

niet over een woning beschikten, een hogere huur betaalt 

voor de woning na de verhuizing dan de categorie die reeds 

over een woning de beschikking had. Een en ander wordt 

mogelijk veroorzaakt door de minder sterke "marktpositie", 

die de eerstgenoemde groep inneemt als gevolg waarvan een 

hogere huur gemakkelijker wordt geaccepteerd. 
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6. VERGELIJKING VAN DE WOONSITUATIE VOOR EN NA DE VER

HUIZING VAN DE GEZINNEN EN PERSONEN DIE VOOR DE VER

HUIZING OOK REEDS OVER EEN WONING BESCHIKTEN 

In dit hoofdstuk wordt de analyse van de verhuizingen 

binnen de gemeente Eindhoven toegespitst op die gezinnen 

en personen die voor de verhuizing ook reeds over een 

woning beschikten en die dus naar een andere woning zijn 

verhuisd. Voor zover daarbij sprake is van verhuizen 

ui t 'een goedkope woning naar een duurdere woning spreekt 

men in het algemeen van doorstroming. In deze nota blijft 

de analyse van dit aspect beperkt tot het aangeven van de 

kwantitatieve betekenis van de doorstroming, zoals deze 

in de onderzoekperiode is waargenomen. 

Alvorens hiertoe over te gaan, wordt eerst de aandacht 

gevestigd op enkele andere veranderingen in de woonsitua

tie als gevolg van de verhuizing, die een andere vorm 

van doorstroming betreffen dan hiervoor gedefinieerd. 

In de eerste plaats kan worden vastgesteld, dat van de in 

het onderzoek opgenomen gezinnen voor de verhuizing 

27 procent in een meergezinswoning woonde; na de verhui

zing woont slechts 15 procentin een flat. De hieruit af 

te leiden voorkeur voor een eengezinswoning wordt nog ge

accentueerd door het feit dat van degenen die voor de 

verhuizing in een eengezinswoning woonden, 11 procent 

naar een flat is verhuisd, terwijl van de gezinnen, die 

voor de verhuizing een flat bewoonden, slechts 2.5 procent 

naar een andere flat is verhuisd. 

Uit de basisgegevens blijkt verder dat 25 procent van de 

gezinnen is verhuisd naar een woning met minder slaap

kamers en 40 procent naar een woning met meer slaapkamers. 

De betekenis die aan het al of niet aanwezig zijn van 

c.v . mag worden toegekend in verband met de doorstroming 

is, dat niet minder dan 41 procent van de gezinnen ver

huisd is van een woning zonder c.v. naar een met c.v. 
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Tenslotte is uit de gegevens af te leiden, dat voor de 

verhuizing 10 pro cent een eigen woning bezat; na de ver

huizing bezit 15,6 procent van de verhui sde gezinnen een 

eigen woning . 

Voor het onderzoek naar de doorstroming in de zin van 

verhuizing uit een goedkope naar een duurdere woning zijn 

uiteindelijk twee groepen . onderscheiden: 

64 persone·n en gezinnen die zowel voor als na de ver

huizing wonen in een huurwoning met c.v . en 224 per

sonen en gezinnen. die zowel voor als . na de verhuizing 

wonen in een huurwoning zonder c.v . (situatie c.v. 

ongewijzigd); 

233 personen en gezinnen die voor de verhuizing woon

den in een huurwoning zonder c.v. en verhuisd zijn 

naar een huurwoning met c.v . (situatie c . v. gewijzigd). 

Gedetailleerde gegevens over de huur van deze groepen 

voor en na de verhuizing zijn opgenomen in bijlagen13 en 

14. Hieraan zijn de volgende staten 20 en 2 1 ontleend. 

Staat 20 
De verhoud i ng tussen huur van de woning voor en na de verhuizing voor 
gezinnen en pe r sonen die zdwel voor als na de verhuizing wonen in een 

woni ng zonder" resp. met e.v. 

Huur na de verhuizing Totaal Huur voor de verhuizing 
lager even hoog hog~r 

(~ 100%) 

Minder dan f 75, - - - 28 72 89 

f 75, -- - f 100,-- 13 37 50 92 
f 100, -- - f 150, - - 31 27 42 48 
f 1. 50, -.-- en meer 27 31 42 59 

Totaal 15 31 54 288 

Van deze groèp personen en gezinnen is 15 procent ver

huisd naar een woning die in een lagere huurklasse valt, 

31 procent is verhuisd naar een woning in dezelfde huur

klasse en 54 procent naar een woning in een hogere huur

klasse. Naarmate de huur voor de verhuizing lager is, is 

, 

I 
, 

, 

! 
, 

I 
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een groter percentage verhuisd naar een woning in een 

hogere huurklasse. Van de 54 procent die naar een woning 

in een hogere huurklasse is verhuisd, heeft 26 procent 

een woning in de naasthogerehuurklasse betrokken, ter

wijl de overige 28 procent een woning heeft betrokken 

met een huur die twee of meer huurklassen hoger is. 

Voor de groep personen, voor wie de verhuizing gepaard 

is gegaan met een gewijzigde situatie ten aanzien van de 

centrale verwarming ontstaat het volgende overzicht. 

Staat 21 
De verhouding tussen huur van de woning voor en na de verhuizing voor 

gezinnen en personen, die voor de verhuizing woonden in een woning 
zonder c. v. en die verhuisd zijn naar een' woning met c. v. 

Huur na de verh1..j.i'zing 

Totaal Huur voor d~ verhuizing- 1 klas- 2 klas- 3 of meer even (~ 100%) lager se sen klassen hoog hoger hoger hoger 

Minder dan f 75,-- - 3 - - 97 34 
f 75,-- - f 100, -- - 1 6 16 77 102 
f 100,_- - f 125,- - - - 8 48 44 60 

f 125, -- en meer 8 27 27 16 22 37 

Totaal 1 5 9 22 63 233 

Van de z e groep gezinnen en personen is 1 procent ver

huisd naar een woning .in een lagere huurklasse, terwijl 

5 procent is verhuisd naar een woning in dezelfde huur 

klasse. De overige 94 procent heeft na de verhuizing een 

woning in een hogere huurklasse dan voor de verhuizing. 

Niet minder dan 85 procent betaalt na de verhuizing een 

huur die twee of meer klassen hoger ligt dan de huur voor 

de verhuizing. 

Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet. worden be

dacht, dat - voorzover relevant - in de huren een ver

goeding voor c.v. is opgenomen. Stelt men deze globaal 
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op ~~n huurklasse per maand, dan blijkt niettemin uit 

staat 21, dat niet minder dan 85 p r ocent van de gezinnen 

die verhuisd zijn van een woning zonder na ar een met e.v. 

een hogere huur is gaan betalen. 

Wanneer als doorstromers worden beschouwd 

de gezinnen die na de verhuizing meer huur betalen 

zonder dat de situatie ten aanzien van e.v . . is gewij 

zigd en 

de gezinnen die na de verhuizing een huur betalen voor 

een woning met e.v. die twee of meer klassen hoger is 

dan de huur van de woning zonder e.v. voor de verhui

zing 

is niet minder dan 68 procent van de gezinnen doorgestroomd. 

Naarmate het inkomen hoger is neemt het aantal doorstro

mers toe; groot zijn de verschillen echter niet. 

Staat 22 
Percentage doorstromers per inkomensklasse 

Inkomen per jaar Percentage doorstromers 

Minder dan f 9.000, -- 63 

f .9.000,-- f 12.000,-- 64 

f 12.000, -- f 15.000, -- 71 

1. 15.000,-- en meer 77 

Totaal 68 





GEMEENTEBESTUUR VAN EINDHOVEN 

Nr. 015.718. Afd. O.s . EINDHOVEN, 17 ",pril 1970. 

[AAN: I 
Onderwerp: 

onderzoek naar de verh uis
beweging in Eindhoven 

Geadresseerde 

Bijlagen: 
Men. gelieve bU .ntwoord 
Dauwkeurig de dlstekening. 
hel nummel eD de . rdeling 
vaD d'Jt brie( liD IC hl len. 

L ~ 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen i ndi en wij uw mede
werking kunnen krijgen voor het vo l gende, 

Het bestuur van de gemeente Eindhoven ziet het als één van ZlJn 
belangrijkste taken te zorgen dat de inwoners van deze stad 
hier prettig en goed kunnen leven en wonen . Dit betekent dat 
een ieder kan wonen in de buurt en in de woning die h ij wenst . 
U zult echter begrijpen , dat het voor ons erg moeili jk i s vas t 
te stellen of al l e mogelijkheden die de stad aan 'lOonruimte 
biedt, wel zo goed mogelijk worden benut. 

Om hierover beter te kunnen oorde l en zou het voor ons van 
groo t belang 7,jjn indien wij eniee nadere informatie zouden 
kunnen verkrijgen over de gezinnen, de woningen etc. van die
genen die onlangs naar een ande r adres in de gemeente Eindhoven 
zijn verhui sd. Wi j h ebben bes l oten te trachten deze gegevens te 
verzamelen door midde l van een enquête onder de hoofden van 
huishoudens e.d. die in de periode juli 1969 tot januari 1970 
zijn verhui sd. Daar beho'ort ook u toe. 

Bijgaand treft u een vragenformul ier aan dat wij u vriendelijk 
verzoeken in te v ullen. U kunt ons op deze manier een aantal 
gegev ens verstrekken d i e van gro te waarde zijn bij de bepal ing 
van h et huisvestingsbeleid in onze gemeente. Zoals u uit het 
vragenformulier kunt af l eiden, is de enquête strikt anoniem. 

Bij het terugzenden van het vragenformulier kunt u gebruik 
maken van bijgevoegde enveloppe , die niet behoeft te worden 
gefrankeerd. Voor uw gewaardeerde medewerking z i jn wij u zeer 
erkenteli jk . 

Hoogach tend, 

burgemeest4r en wethouders v an Eindhoven, 

secretaris. 



ONDERZOEK NAAR DE VERHUISBEWEGING IN EINDHOVEN 

De vragen 1 t/m 7 s.v.p. door een ieder in te vull en 

1 • U bent enige maanden 
ge l eden verhuisd. 

.Hoe woont U nu? 

2 . In welk jaar bent u geboren? 

3. Tot welk geslacht behoort u? 

4. We lke is uw burgerlijke staat? 

5. Hoeveel inwonende kinderen 
tel t uw gezin? 

6. Wat is uw beroep? 

7. Wàt is uw bruto inkomen? 
12er maand 

a. min:ier dan f 500,-
b . f 500,- - f 750,-
c . f 750,- - f 1.000 ,-
d. f 1.000 ,- - f 1.250,-
e. f 1 . 250 ,- - f 1.500,-
f. f 1 .500,- - f 2.000,-
g. f 2.000 ,- - f 2 .500,-
h . f 2.500,- en meer 

a. zelfstandig of als 
hoofdbewoner in een 
woning 

b. inwonend 

c. op kamer s 

d • ..... ... ................ .. .. ... ......... 

a. man 

b. vrouw 

a. ongehuwd 

b. gehuwd in (jaar) 

c. gehuwd geweest 

. .. ..... inwonende kinderen 

per ,jaar 

minder dan 
f 6.000,
f 9.000,
f 12.000,
f 15.000 ,
f 18. 00J ,
f 24.000,
f 30.000,-

f 6.000 ,
- f 9 . 000,-
- f 12 . 000 ,-
- f 15.000,-
- f 18 . 000 ,-
- f 24 . 000 ,-
- f 30.000 ,-
en meer 

De vragen 8 t/m 16 behoeft u alleen in te vullen indien 
u bij vraag 1 de antwoordmogelijkheid a hebt aangekruist 
Deze vragen hebben betrekking op de woning waarin U 
nu woont. 

8 •. Was deze woning a l eerder 
door anderen b~woond of i s 
het een nieuwe woning? 

a. eerder bewoond 

b . nieuwe woning 

0 
0 
0 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 



9. In welke periode is deze 
woning gebouwd? 

10 0 Is deze woning een eengezins
woning of een meergezins
woning (flat)? 

11. Huurt u deze woning of is ze 
uw eigendom? 

12 . Heeft deze woning centrale 
verwarming? 

13. Hoeveel slaapkamers heeft 
deze woning? 

14. Met hoeveel personen woont u 
in deze woning?(uzelf mee
gerekend) 

15. Indien u deze woning huurt, 
hoevee l huur betaalt u per 
maand? (incl. de kosten voor 
eventuele centrale verwarming 
en overige voorzieningen) 

16. Indien deze woning uw eigendom 
is, hoe hoog was dan de koop-
prijs? (incl. makelaars- en 
notariskosten) 

a. voor 1940 

b. 1940 t/m 1949 

c. 1950 t/m 1959 

d. 1960 of later 

a. eengezinswoning 

b. meergezinswoning 

a. huurwoning 

b. eigendom 

a. ja 

b. neen 

.... .... slaapkamers 

.... .... personen 

a. minder dan f 75, -
b. f 75, - - f 100,-
Co f 100,- - f 125, -
d. f 125,- - f 150,-
e. f 150, - - f 175, -
f. f 175, - - f 200,-
g. f 200,·- - f 250,-
h. f 250,- - f 300, -
i. f 300,- f 400,-
j. f 400, - of meer 

a. minder dan f 30.000,-
b. f 30.000,- - f 40.000,-
c. f 40.000,- - f 50.000, -
d. f 50.000,- - f 60.000, -
e. f 60.000, - - f 75.000, -
f. f 75.000,- of meer 

Vraag 17 s.v .p . door een ieder in te vullen 

17 . Hoe woonde u voordat u 
verhuisde? 

a. zelfstandig of al s 
hoofdbewoner in een 
andere woning 

b. inwonend 

c. op kamers 

d. . ......... ...... ...... ... . ...... ..... . . . 

o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 



De vragen 18 tiro 24 behoeft u alleen te be a ntwoorden 
indien u bij vraag 17 antwoordmogelijkheid a hebt 
aangekruist. Deze vragen hebben namelijk betrekking 
op uw vorige woning 

18. Was uw vorige woning een 
eengezinswoning of een 
meergezinswoning (flat)? 

19. Was uw vorige woning een 
huurwoning of uw eigendom? 

20. Had uw vorige woning centrale 
verwarming? 

21. Hoeveel slaapkamers had uw 
vorige woning? 

22. Hoe lang heeft u in uw vorige 
woning gewoond? 

23. Als uw vorige woning een huur
woning was, hoeveel huur be 
taalde u dan per maand? (incl. 
kosten van eventuele centrale 
verwarmin~ en overige voor
zlenlngen) 

24 . Bent u verhuisd omdat uw 
vorige woning gesloopt moest 
worden? 

a . eengezinswoning 

b. meerg ezinswoning 

a. huu rwoning 

b . eigendom 

a. ja 

b. neen 

........ slaapkamers 

a. korter dan 2 jaar 

b. 2 tot 5 jaar 

c. 5 tot 10 jaar 

. d. 10 jaar of meer 

a. minder dan f 75, 
f 100, 
f 125, 
f 150, 
f 175 ,
f 200, 
f 250, 
f 300, 
f 400, -

b . f 75,-
c . f 100, -
d. f 125, -
e . f · 150, -
f. f 175, -
g. f 200 , -
h. f 250,-
i. f 300, -
j. f 400, - of meer 

a. j a 

b. neen 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Afdeling Onderzoek en Statistiek 
der Gemeentesecretarie van Eindhoven. 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 



BIJLAGE 2 

WONINGEN IN DE PERIODE JULI TIM· DECEMBER 1969 BETROKKEN DOOR PERSONEN DI E BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD, 
BOUWPERIODE EN CATEGORIE 

Omschrijving van de categorie woningen 

1 . eengezinshuurwoningen met e.v. 

2 . meergezinshuurwoningen met e . v . 

3 . eengezinskoopwoningen met e.v. 

4 . meergezinskoopwoningen met e . v. 

5 . eengezinshuurwoningen zonder e . v. 

6 . meergezinshuurwoningen zonder e.v. 

7. eengezinskoopwoningen zonder e.v . 

8 . niet onder . te brengen wegens" onvolledige opgave 

9 . totaal 
10 . totaal woningen met e.v. 
11. totaal woningen zonder c . v . 

12 . totaal huurwoningen 

13 . totaal koopwoningen 

14 . totaal eengezinswoningen 

15 . totaal me ergezinswoningen 

eerder bewoonde woningen, gebouwà in de periode niet eer
der bewoon- r---1-9-60----.---1-9-5-0----.----1-9-4-0---r----------r----------j 
de woningen _ _ _ vóór bouwpe.riode 

224 

121 
60 

1 

2 

1 

12 

421 
408 

3 
349 

61 

287 

123 

1969 

65 
73 
25 

2 

60 
41 

10 
2 

278 

165 
113 

241 

37 
160 
116 

1959 

6 

19 
6 

106 
80 

2 

219 
31 

188 

211 

8 

120 

99 

1949 

2 

2 

3 

41 
20 

4 

72 
7 

65 
65 

7 
50 
22 

1940 niet bekend 

27 
1 

22 

148 

16 
22 

2 

238 

51 
186 

193 
44 

220 

17 

3 

25 
7 

2 

31 
68 

3 
37 
38 

. 2 

27 
11 

totaal 
aantal 
woningen 

324 

219 
116 

3 
382 

165 
40 
47 

1 .296 
665 
592 

1. 097 
159 
864 

388 



BIJLAGE 3 

HUURWONINGEN IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 BETROKKEN DOOR PERSONEN DIE BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD, 
HUUR EN CATEGORIE 

huur per maand in guldens 

Omschrijving van de categorie huurwoningen 75 100 125 150 175 200 250 300 400 
- - - - - - - - - en 
75 100 125 150 175 200 250 300 400 meer ' 

1 . eengezinswoningen met e .v. , niet eerder bewoond 1 28 1 21 38 17 9 10 
2 . eengezinswoningen met c . V. , gebouwd tussen 1960 en 1969 4 16 19 7 11 4 3 1 
3. overige eengezins~oningen me t e.v. 2 1 5 1 4 5 3 3 8 3 
4. meergezinswoningen met e.v., niet eerder bewoond 1 6 59 25 20 8 2 
5. meergezinswoningen met c . v.,gebouwd tussen 1960 en 1969 3 25 18 15 8 3 1 
6. overige meergezinswoningen met e.v. 1 2 2 2 11 5 2 
7. eengezinswoningen zonder c . v., gebouwd tussen 1960 

en 1969 2 17 28 3 7 2 
8. eengezinswoninger. zonder e.v. , gebouwd tussen 1950 

en 1959 13 40 21 22 7 1 1 1 
9. eengezinswoningen zonder c.v, gebouwd voor 1940 45 41 26 10 7 6 5 2 2 2 

10. overige eengezinswoningen zonder e.v. 20 26 8 7 2 1 1 2 
11 . meergezinswoningen zonder e.v. , gebouwd tussen 1950 

en 1959 11 36 13 16 4 
12. overige meergezinswoLingen zonder c.v. 16 24 23 10 4 6 2 
13. totaal aantal huurwoningen 112 1@5 1>3 118 208 · 143 89 56 36 13. 
14. t o taal eengezinswoningen met c.v. 2 1 10 45 144 50 31 16 21 4 
15 : totaal meergezinswoningen met c.v. 2 5 33 79 51 33 13 3 
16 . totaal eengezinswoningen zonder e.v. 80 124 83 42 23 7 7 5 2 5 
17. totaal meergezinswoningen zonder e.v. 27 60 36 26 8 6 2 
18. totaal wOLingen met e.v . 2 1 13 50 178 130 81 49 34 7 
19 . totaal woningen zonder e . v. 110 184 120 68 31 13 7 7 2 6 

20 . totaal eerder bewoonde woningen 112 185 129 90 81 45 47 26 18 11 
21- to taal nie t eerder beweonde woningen 4 28 127 98 42 30 18 2 

geen 
op- totaal 
gave 

224 

65 
35 

121 

73 
25 

1 60 

106 
2 148 
1 68 

80 
85 

4 1 .097 

324 
219 

4 382 
165 

1 546 
4 552 
4 748 

349 



BIJLAGE 4 

HOOFDEN VAN GEZINNEN EN OVERIGE PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD EN 
NA DE VERHUIZING ZELFSTANDIG OF ALS HOOFDBEWONER 'OVER EEN WONING BESCHIKKEN, GESLACHT, BURGERLIJKE STAAT EN LEEFTIJD, 

m a n ne n v r o uwe n 
Leeftijd gehuwd gehuwd totaal 

ongehuwd gehuwd geweest totaal ongehuwd gehuwd geweest totaal 

jonger dan 25 jaar 5 198 203 7 26 2 35 238 

25 - 29 jaar 5 291 1 297 11 13 5 29 326 

30 - 39 jaar . 11 217 3 231 13 7 8 28 259 

40 - 49 jaar 6 1 61 6 173 13 2 8 23 196 

50 - 64 jaar 3 137 3 143 12 22 34 177 

65 jaar en ouder 1 68 5 74 5 7 14 26 100 

totaal 31 1.072 18 1. 121 61 55 59 175 1.296 



BIJLA.GE 5 

HOOFDEN VAN GEZINNEN EN OVERI GE PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI TIN DECEMBER 1969 BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD 
EN NA DE VERHUIZ ING ZELFSTANDIG OF ALS HOOFDBEWONER OVER EEN WONING BESCHIKKEN, BURGERLIJKE STAAT, HUWELIJKSPERIODE EN AANTAL 
INWONENDE KINDEREN 

inwonende kinder'en 
Burgerlijke staat en 
huwel i jks jaar 0 1 2 3 4 5 of meer 

gehuwd voor 1940 83 18 4 1 2 4 

1940 - 1949 16 28 22 17 13 17 

1950 - 1959 25 19 57 44 34 16 

1960 - 1964 15 18 56 25 6 2 

1965 - 1966 17 50 51 5 

1967 - 1968 71 86 20 1 1 

1969 222 57 2 1 

totaal gehuwden 449 276 212 95 56 39 

ongehuwd + gehuwd geweest 128 18 13 7 1 2 

totaal 577 294 225 102 57 41 

totaal 

11 2 

113 

195 

123 

123 

179 

282 

1.127 

169 

1. 296 



BIJLAGE 6 

HOOFDEN VAN GEZINNEN EN PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 
BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD EN NA DE VERHUIZING WONEN IN EEN 
NIET EERDER BEWOO.NDE WONING C.Q. EERDER BEWOONDE WONINGEN 

A. in de onderscheiden leeftijdsgroepen 

niet eerder eerder 
leeftijd bewoonde bewoonde totaal 

woning woning 

jonger dan 25 jaar 38 197 238 

25 - 29 jaar 98 223 326 

30 - 39 jaar 108 150 259 

40 - 49 jaar 86 109 196 

50 - 64 jaar 58 119 177 

65 jaar en ouder 33 66 100 

totaal 421 864 1.296 

B. in de onderscheiden inkomensgr~epen 

niet eerder eerder 
inkomen per jaar bewoonde bewoonde totaal 

woning woning 

minder dan f 6.000,-- 15 78 93 

f 6.000 ,-- - f 9.000,-- 29 197 227 

f 9.000,-- - f 12 . 000 ,-- 104 302 410 

f 12.000,-- - f 15.000,-- 102 103 207 

f 15.000,-- - f 18.000 ,-- 67 45 "13 

f 18 . 000 ,-- - f 24 . 000,-- 52 38 90 

f 24 .000,-- - f 30.000,-- 13 29 42 

f 30.000,-- en mee~ 25 27 54 

geen opgave 14 45 60 

totaal 421 864 1 . 296 

' ) 

' ) 

r) inclusief degenen van wie niet. bekend is of ze een eerder of niet eerder 

bewoonde woning hebben betrokken. 



BIJLAGE 7 

HOOFDEN VAN GEZINNEN EN PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 
BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD EN NA DE VERHUIZING WONEN IN EEN 
EENGEZINSWONING C::Q .. EEN WONING IN EEN MEEHGEZINSHUIS 

A. in de onderscheiden leeftijdsgroepen 

leeftijd eengezins- woning in 
totaal woning meergezinshuis · 

jonger dan 25 jaar 117 116 238 

25 - 29 jaar 182 133 326 

30 - 39 jaar 212 41 259 

40 - 49 jaar 164 27 196 

50 - 64 jaar 11 9 46 177 

65 jaar en ouder 70 25 100 

totaal 864 388 1 . 296 

B. in de onderscheiden inkomensklassen 

' ) 

inkomen per jaar eengezins- woning in totaal ,) woning meergezinshuis 

minder dan f 6.000,-- 66 22 93 

f 6.000,- - - f 9.000,-- 148 68 227 

f 9.000,-- - f 12.000,-- 263 132 410 

f 12.000, -- - f 15.000, - .- 138 65 207 

f 15.000,-- - f 18.000, -- 76 34 113 

. . 
f 18.000,-- - f 24.000 ,-- 58 32 90 

f 24.000,-- en meer 71 23 96 

geen opgave 44 12 60 

totaal 864 388 1.296 

r) inclusief diegenen van wie niet bekend is of ze een eengezins- of een 

woning in een meergezinshuis h~bben betrokken. 

I 



BIJLAGE 8 

HOOFDEN VAN GE3INNEN EN PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 
BINNEN DE GEMEE~TE EINDHOVEN ZIJN VERHUISD EN NA DE VERHUIZING WONEN IN EEN 
HUURWONING C .. Q. KOOPWONING 

A. in de onderscheiden leeftijdsgroepen 

leeftijd · huurwoning koopwoning totaal 

jonger dan 25 jaar 223 10 238 

25 - 29 jaar 278 37 326 

30 - 39 jaar 204 50 259 

40 - 49 jaar 158 32 196 

50 - 64 jaar 145 22 177 

65 jaar en ouder 91 8 100 

totaal 1.099 159 1. 296 

B. in de onderscheiden inkomensklassen 

' ) 

inkomen per jaar . huurwoning koopwoning totaal ' ) 

"minder dan f 6.000 , - - 86 5 93 

f 6.000,-- - f 9.000,-- 210 8 227 

f 9.000, - - - 1 12.000,-- 373 21 410 

1 12.000,-- - 1 15.000,-- 185 18 · 207 

1 15 . 000,-- - 1 18.000,-- 87 23 113 

J 18.000,-- - 1 24.000,-- 66 24 90 

1 24.000,-- - 130.000,-- 27 15 42 

f 30.000 ,-- en meer 19 33 54 

geen opgave 46 12 60 

totaal 1. 099 159 1. 296 

,) inclusief diegenen van wie niet bekend is of ze een huurwoning of een koop

woning hebben betrokken. 

, 

i 

I 



BIJLAGE 9 

HOOFDEN VAN GEZINNEN EN PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 
BINNEN DE GEMEENTE ZIJN VERHUISD NAAR AANTAL SLAAPKAMERS PER WONING EN 
AANTAL PERSONEN ~AT IN DE WONING WOONT 

Aantal personen, dat in aantal slaa~kamers per woning 
de woning woont 

1 2 3 4 5 of geen 
meer opgave 

1 35 31 17 3 

2 49 124 230 29 6 2 

3 8 37 170 65 8 

4 1 1 W6 94 18 r 

5 1 3 35 60 8 

6 of meer 2 3 17 62 26 

geen opgave 1 3 1 39 

totaal 96 199 576 316 67 42 

totaal 

, 

! 

86 

440 

288 

221 
I 
I , 

107 

110 

44 

1.296 



BIJLAGE 10 

VERHOUDING HUUR - INKOMEN 
VOOR PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 ZIJN VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN 
EN DIE NA VERHUIZING WONEN IN EEN WONING ZONDER C.V. 

huurwaarde van huurwoningen zonder e.v. per maand in guldens 

Inkomen per jaar 75 100 125 150 175 200 250 300 400 geen 
- - - - - - - - - en op- _ 
75 100 125 150 175 200 250 300 400 meer gave . 

minder dan f 6.000,-- 21 15 12 2 1 1 2 2 1 1 

f 6 . 000, -- - f 9 . 000, -- 48 65 25 8 3 1 1 1 1 2 

f 9.000, -- - f 12 . 000 , -- 29 84 60 28 9 8 2 1 

f 12 . 000 ,-- - f 15 . 000 ,-- 4 9 17 18 7 

f 15.000',-- - f 18 . 000, -- 1 1 3 7 1 

f 18 . 000, -- - f 24.000, -- 1 1 4 3 2 1 1 

f 24.000, -- - f 30.000, -- 3 1 

f 30.000, -- en meer 1 

geen opgave 7 8 5 5 1 1 1 3 1 

totaal 110 184 120 68 31 13 7 7 2 6 4 

koop-
TOTAAL t otaal woniL.-

huurwo- gén 
ningen 

58 2 60 

155 6 161 

221 15 236 

55 6 61 

13 1 14 

13 13 

4 4 8 

1 2 3 

32 4 36 

552 40 

I 
592 



BIJLAGE 11 

VERHOUDING HUUR - INKOMEN 

VOOR PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 ZIJN VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN 
EN DIE NA DE VERHUIZING WONEN IN EEN WONING MET C. V. 

huurwaarde van huurwoningen met e.v. per maand in guldens 

Inkomen per jaar 75 100 125 150 175 200 250 300 400 geen 
- - - - - - - - - en op-
75 100 125 150 175 200 250 300 400 meer gave 

. 

minder dan f 6.000, -- 1 1 5 2 4 9 2 1 1 1 

f 6.0.00, -- - f 9 . 00.0,-- 3 10 13 16 7 1 4 

f 9.000, -- - f 12.000, -- 1 2 21 62 39 14 8 5 1 

f 12.000,-- - f 15.0.00.,-- 1 14 62 28 17 5 3 

f 15.0.00, -- - f 18 . 000., - - 1 30 16 16 6 5 

f 18.000., -- - f 24.000, -- 3 15 15 13 7 

f 24.000,-- - f 30.00.0., -- 1 4 6 11 1 

f 30.0.00.,-- en meer 1 1 4 7 5 

geen opgave 2 2 3 2 3 1 1 

totaal 2 1 13 50 178 130. 81 49 34 7 1 

koop-
totaal wonin- . TOTAAL 
huurwo- gen 
ningen 

27 3 30 

54 2 56 

153 6 159 

130 12 142 

74 22 96 

53 24 77 

23 11 34 

18 31 49 

14 8 22 

546 119 665 



BIJLAGE 12 

VERGELIJKING VAN DE VERHOUDING HUUR - INKOMEN VOOR PERSONEN DIE IN DE PERIODE JULI T/M DECEMBER 1969 ZIJN VERHUISD 
BINNEN DE GEMEENTE EINDHOVEN EN DIE VOOR DE VERHUIZING WEL RESP . NIET ZELFSTANDIG WOONDEN 

Huurwoningen 

Inkomen per jaar zonder e.v . me t e . v. 

huur huur huur huur huur huu r totaal 
75 125 totaal ,) 175 200 totaal' ) 

, ) 
- - of - - of 
75 125 meer 175 200 meer 

A. Personen die vaOT de verhui zing reeds zelfstandig: woonden 

minder dan f 6.000 , -- 15 20 5 41 9 5 3 17 61 

~ 6 . 000, -- - f 9.000 , - - 16 . 43 6 67 17 7 5 29 103 
9.000, - - - f 12 . 000 , -- 9 64 13 86 63 14 11 89 184 

f 12.000, - - . - f 15 . 000 , -- 2 20 17 39 58 5 11 74 11 5 
f 15.000, - - - f 18.000, -- 1 8 9 24 8 16 53 64 
f 18 . 000 ,-- - f 24 . 000 , -- 2 7 9 3 8 20 31 40 
f 24 . 000 ,-- en mee r 1 4 5 1 3 27 31 37 
geen opgave 3 7 3 14 4 2 2 8 24 
to t aal 45 158 63 270 184 52 95 332 628 

B. Pe r sonen die voor de verhuizing nie t ze lfs t andig woonden 

minder dan f 6 . 000 , - - 6 7 4 17 4 4 2 10 27 
f 6 . 000 , - - - f 9 . 000, - - 32 47 9 88 9 . 9 7 25 11 5 
f 9 . 000, -- - f 12 . 000, -- 20 80 35 135 23 25 16 64 204 
f 12 . 000,-- - f 15 . 000, -- 2 6 8 16 19 23 14 56 74 
f 15 .000,-- - f 18 . 000 ,-- 1 3 4 2 8 11 21 25 
f 18.000 ,-- - f 24.000 ,-- 4 4 7 15 22 26 
f 24 . 000, - - en meer 2 8 10 11 
geen opgave 4 6 8 18 3 3 6 24 
totaal 65 146 71 282 60 78 76 214 504 

, ) inclusief niet verder in te delen 

Koop-
woni n -
gen 

TOTAAL 

to·taal 

4 65 
6 109 
8 192 

10 125 
18 82 
20 60 
43 80 
10 34 

11 9 747 

1 28 
2 117 

13 217 
8 82 
5 30 
4 30 
5 16 
2 26 

40 546 



BIJLAGE 13 

HUUR VOOR EN NA DE VERHUIZING VAN DE GEZINNEN E~ PERSONEN DIE ZOWEL VOOR ALS NA DE VERHUIZING 
WOONDEN IN EEN WONING ZONDER RESP. MET e.v. 

Voor de verhuizing na de verhuizing woning zonder e .v. of met e.v . (als voor de verhuizing) 
woning zonder e.v . of 75 100 125 150 175 200 250 met e . v . , me t huur per - - - - - - - -maand in guldens 75 100 125 150 175 200 250 300 

minder dan 75 25 34 22 4 1 2 

75 - 100 12 34 29 9 4 3 

100 - 125 1 9 10 1 3 1 

125 - 150 1 3 2 3 10 2 2 

150 - 175 2 10 1 6 1 

175 - 200 1 1 1 

200 - 250 2 1 1 2 5 5 

250 - 300 1 1 1 

300 - 400 1 1 

400 en meer 2 

totaal 39 83 64 20 32 9 13 13 

met huur per ma:.and in guldens 

300 400 
- en- totaal 
400 meer 

1 89 

1 92 

25 

23 

1 21 

1 4 

5 1 22 

1 4 

1 1 4 

1 1 4 

10 5 288 



BI J LAGE 14 

HUUR VOOR EN NA DE VERHUIZING VAN DE GEZINNEN EN PERSONEN DIE VOOR DE VERHUIZING 
WOONDEN IN EEN WONI NG ZONDER C. V. EN DIE VERHUISD ZI JN NAAR EEN WONING MET C. V. 

Voo r de verhuizing na de v erhuizing woning met e.v. met 
woning zonder e . v . 75 100 125 150 175 met huur per maand - - - - - -i n guldens 75 100 125 150 ·175 200 

minder dan 75 1 8 17 6 

75 - 100 1 6 16 55 12 

100 - 125 5 29 13 

125 - 150 2 5 2 

150 - 175 4 3 

175 - 200 1 2 2 

200 - 250 

250 - 300 

300 - 400 

400 en meer 

totaal 1 1 6 32 11 2 38 

huur pe r maand i:p. guldens 

200 250 300 · 400 
- - - en te.taal 
250 300 400 meer ' • . 

1 1 34 

7 2 3 102 

6 6 1 60 

1 1 4 15 

4 1 1 13 

1 6 

1 1 

1 1 

1 1 

-

18 11 11 2 233 


