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1. 

SAMENVATTING 

De geënguêteerden 

1. Afgezien van de ongehuwde alleenstaanden,betreft de vestiging 

in Eindhoven in de periode van onderzoek (juli 1969 - april 

1970): 

voor 52% echtparen, 

voor 30% gehuwde vrouwen en 

voor 18% gehuwde mannen. 

2. De jongeren zijn sterk vertegenwoordigd: 

54% van de geënquêteerden is 30 jaar of jonger; 

75% van de geënquêteerden is tien jaar of korter gehuwd; 

38% van de echtparen en 86% van de overige geënquêteerden 

heeft geen kinderen. 

3. Bijna de helft van de geënquêteerden vestigt zich in het 

stadsdeel Woe~sel. 

4. De geënquêteerden komen voor 48% uit Noord-Brabant, voor 41% 

uit overig Nederland en voor 11% uit het buitenland. Laatstge

no~mde categorie bestaat voor een groot deel uit gehuwde buiten

landse werknemers. 

De respondenten: redenen van vertrek uit de vorige gemeente 

5. Ruim de helft van de zich vestigende echtparen vertrekt uit de 

vorige woonplaats in verband met verandering van werk; voor 

circa twee/derde deel van de overige respondenten hangt de 

vestiging in Eindhoven samen met een kortgeleden gesloten 

huwelijk. 

6. Bij degenen die van grotere afstand komen overweegt als ver

trekreden uit de vorige woonplaats "verandering van werk"; 

bij degenen die uit de meer nabije omgeving komen zijn de ver

trekredenen meer gespreid. 

7. Het aandeel van degenen, die vanwege de woning of de woonom

geving die niet bevalt vertrekken uit de 2e ring/agglomeratie 
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Helmond en uit de agglomeraties Amsterdam , 's - Gravenhage en 

Rotterdam, is naar verhouding vrij hoog. Dit wijst erop, dat 

het woonklimaat aldaar in belangrijker mate dan in de overige 

herkomstgebieden een (mede- )bepalende factor is bij het be 

sluit om te vertrekken . 

8 . Naarmate het inkomen hoger is overweegt als reden van ver

trek uit de vorige woonplaats "verandering van werk" . 

De respondenten : redenen van vestiging in Eindhoven 

9. Voor de echtparen en de (gehuwde) mannen zijn de meest voor

komende hoofdredenen van vestiging in Eindhoven : 

het aanbod van een huurwoning en 

de verplichting of de wens om in de buurt van het werk te 

wonen. 

Voor de vrouwen zijn de belangrijkste vestigingsredenen: 

een recent gesloten huwelijk en 

het aanbod van een huurwoning . 

10. Naarmate het inkomen hoger is , is het kopen van een woning 

vaker als vestigingsreden genoemd. De hoofdreden van vestiging 

"aanbod huurwoning" komt het vaakst voor onder de inkomens 

groepen tussen f 1.0.000 en f 20.000 . 

11. Van de respondenten beschikt 17% na vestiging in Eindhoven 

niet over een zelfstandige woning . Driekwart van deze cate

gorie bestaat uit jong- of pasgehuwden . 

12 . Voor degenen die in hun vorige woonplaats reeds zelfstandig 

woonden en ook na vestiging in Eindhoven over een woning be

schikken is, gelet op het type woning, de grootte daarvan en 

het al dan niet aanwezig zijn van e . v . , van een duidelijke 

verbetering van de woonsitllatie sprake. 

13 . Bij circa 48% van de respondenten gaat de vestiging in Eind

hoven gepaard met of staat in verband met de verandering van 

werk. De handarbeiders onder hen zijn in sterkere mate dan de 

personen met een leidinggevend of administratief beroep af-
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komstig uit Noord- Brabant en het buitenland (buitenlandse 

werknemers) • 

14. Een kwart van de respondenten heeft het plan om weer uit Eind

hoven te vertrekken en is dus kennelijk niet tevreden met de 

woonsituatie na vestiging. De categorie met vertrekplannen is 

naar verhouding het geringst onder de inkomensgroep van 

f 15·000 - f 20.000 . Dit laat de voorzichtige conclusie toe, 

dat aan de woonwensen van deze "middengroep" het meest is 

tegemoetgekomen •. 

Vestiging in Eindhoven en overige agglomeratiegemeenten 

15. De geënquêteerden met een leidinggevend beroep, die zich in 

de onderzoekperiode in de agglomeratie Eindhoven vestigden, 

kozen voor een/derde deel Eindhoven als woonplaats; twee/derde 

deel ging wonen in een van de overige agglomeratiegemeenten. 

Deze verdeling komt, globaal genomen, overeen met de verdeling 

van de respondenten met een inkomen van f 20 . 000 en meer over 

Eindhoven en randgemeenten. 

16. De meest genoemde hoofdreden van vestiging, zowel in Eindhoven 

als in de randgemeenten, is het aanbod van een huurwoning. 

Een vestigingsreden die in de randgemeenten aanzienlijk meer 

is genoemd dan in Eindhoven is de mogelijkheid van het kopen 

van een woning . Omgekeerd noemen de vestigers in Eindhoven 

vergeleken met die in de randgemeenten veel vaker de reden 

"omdat ik in de buurt van mijn werk wilde/moest wonen" en 

"omdat ik veel waarde hechtte aan de voorzieningen in de huidi

ge woongemeente". 
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INLEIDING 

De - in dit tweede deelrapport van de serie "De gaande en komende 

man" - gegeven analyse van de vestiging in Eindhoven beoogt een 

antwoord te geven op de vragen: "wie vestigen zich in Eindhoven" 

en "wat is de reden van vestiging" .. Tevens verschaft dit rapport 

informatie omtrent de woonsituatie (hoe woont men) van degenen 

die zich in de gemeente vestigen. 

De motivering van het onderzoek,dat de basis vormt van de hier 

gegeven analyse,wordt in een brief van Burgemeester en Wethouders 

aan hen, die voor dit onderzoek zijn benaderd, als volgt omschre-

ven: 

"Het bestuur van de gemeente Eindhoven ziet het als één van zijn 

belangrijkste taken te zorgen, dat de inwoners van de stad hier 

prettig en goed kunnen leven en wonen. U zult echter begrijpen, 

dat het voor ons erg moeilijk is vast te stellen of wij in dit 

opzicht wel altijd de goede maatregelen treffen. 

Wij hebben besloten te trachten een antwoord op deze zo belang

rijke vragen te verkrijgen door middel van een enquête onder alle 

hoofden van huishoudens, . die onlangs, namelijk in het tijdvak van 

juli 1969 tot april 1970, in Eindhoven zijn komen wonen. Wij hopen 

op deze wijze te vernemen waarom u zich in Eindhoven heeft ge

vestigd en hoe u het wonen in onze stad waardeert." 

Evenals het "vertrekonderzoek" pretendeert het "vestigingsonder

zoek" niet meer te zijn dan een kwantificerende inventarisatie 

(wie, w~arom, hoe). 

In grote lijnen is de inhoud van het rapport als volgt . Nadat aan

dacht is geschonken aan de gehele groep van geënquêteerden (v.w.b. 

leeftijd, samenstelling huishouden, herkomst, enz.) volgt voor de 

respondenten een analyse van de vertrekredenen uit de vorige 

woongemeente en de vestigingreden in Eindhoven. Daarbij komt ook 

de woonsituatie vóór en na de verhuizing aan de orde en wordt 

afzonderlijk aandacht besteed aan de categorie van respondenten 

voor wie de verhuizing gepaard ging met een verandering van werk. 

Tevens wordt nagegaan of elders naar een woning is gezocht en of 

opnieuw verhuisplannen bestaan . In een slothoofdstuk worden de 
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vestigers in Eindhoven vergeleken met die in de gezamenlijke 

overige agglomeratiegemeenten. De gegevens van laatstbedoelde 

categorie kwamen beschikbaar via een onderzoek, dat gelijktijdig 

met dat in Eindhoven door de Dienst Onderzoek en Stedebouw van 

het Samenwerkingsor gaan Agglomeratie Eindhoven is gehouden in de 

overige agglomeratiegemeenten. Het Samenwerkingsorgaan zal hier

over afzonderlijk rapporteren . 

In de enquête (zie het als bijlage opgenomen vragenformulier) 

waren tevens vragen opgenomen met betrekking tot de waardering 

van Eindhoven als woongemeente en de waardering van de eigen 

woonbuurt. Het verslag over deze problematiek is gegeven in het 

Kwartaalbericht Eindhoven 1970, nr. 4. 
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3. 

METHODE VAN ONDERZOEK 

De verzameling van het basismateriaal vond plaats door middel 

van een postenquête . Hierbij is voor het verkrijgen van een 

zo groot mogelijke respons een vragenformulier met een zo be 

perkt mogelijke vraagstelling gehanteerd. 

In dit vragenformulier, dat als bijlage is opgenomen, is achter

eenvolgens geïnformeerd naar: 

a. de redenen van vertrek uit de vorige woongemeente ; 

b . de redenen (en de doorslag gevende reden) van vestiging in 

Eindhoven; 

c . de waardering van Eindhoven als woongemeente en de waardering 

van de eigen woonbuurt; 

d. de vorige en huidige woonsituatie; 

e. de werkgemeente, he t beroep en het inkomen . 

Aangeschreven zijn alle hoofden van huishoudens (gehuwd en ge

huwd geweest), die zich in de periode juli 1969 tot april 1970 

vestigden. Ruim de helft van degenen, die zijn benaderd , bestond 

uit echtparen, waarbij "uiteraard" de man als hoofd is beschouwd. 

Niet benaderd zijn de ongehuwde alleenstaanden. 

Van alle aangeschreven hoofden conform vorenstaande omschrijving 

kon vanuit het bevolkingsregister worden beschikt over de leef

tijd, de huwelijksdatum, het beroep, de samenstelling van het 

huishouden en de gemeente (of het land) van herkomst. 

In combinatie met de uit de vragenlijst verkregen informatie 

leverde dit een hoeveelheid gegevens op, waaruit een duidelijk 

antwoord kon worden verkregen op de hiervoor vermelde vraagstel 

ling. 
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RESPONS 

Het aantal verzonden vragenlijsten bedroeg 1.699, waarvan er 49 

als onbestelbaar zijn terugontvangen en 699 door de geadresseerde 

niet zijn geretourneerd. Met de overige 951 ingezonden vragen

formulieren is dus een - redelijk te noemen - respons behaald 

van 58%. 

De vraag is of daarmee een beeld is verkregen, dat representatief 

is voor de gehele groep van geën~uêteerden. Zoals eerder vermeld 

zijn van iedere aangeschrevene - zowel respondent als niet

respondent - enkele algemene persoonsgegevens bekend, waardoor 

de groep van respondenten met die van de geën~uêteerden ·kan 

worden vergeleken. 

De procentuele verdeling van de respondenten naar leeftijd en 

huwelijksduur blijkt .vrijwel exact overeen te komen met die van 

alle geën~uêteerden. 

De verdelingen van respondenten en geën~uêteerden naar vesti

gingswijk, grootte huishouden en beroepsgroep wijken echter van 

elkaar af; degenen die zich vestigden in Woensel, de echtparen 

met kinderen en zij, die tot de beroepsgroepen behoren die "hoofd

arbeid" verrichten zijn onder de respondenten n.l. relatief ster

ker vertegenwoordigd dan overeenkomt met hun aandeel onder de 

geën~uêteerden. 

Voor wat betreft de beroepsgroep geeft staat 1 voor resp. de 

geën~uêteerden en de respondenten de verdeling. 

Staat 1 

Geënquêteerden en respondenten naar beroepsgroep, % 

Beroepsgroep Geënquêteerden Respondenten 

a. vrije beroepen ; hoge en middelbare 
vakspecialisten; beleidvoerende en 28 33 
leidinggevende personen 

b. administratief personeel; conuner-
ciEile beroepen; dienstver:enende, 21 25 
sport- en recreatie-beroepen 

c. ambachts- en industrieberoepenj 
transport- en communicatie beroepen; 17 16 
agrarische beroepen e. d. 

d . militairen 7 7 
e. geen beroep en beroep onbekend 27 19 

)00 100 

Totaal (= 100%) 1.699 951 
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De bij de respondenten ook te constateren oververtegenwoordiging 

van de vestigers in Woensel en van de huishoudens met kinderen 

is zeer waarschijnlijk te verklaren uit de hogere respons van de 

beroepsgroepen met "hoofdarbeid". 

Wellicht méér dan de andere beroepsgroepen vestigt deze laatste 

categorie zich in Woensel en méér ook dan bij de andere beroeps 

groepen is hier mogelijk sprake van een vestiging met kinderen . 
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6. 

DE SAMENSTELLING VAN DE HUISHOUDENS 

Bij de enquête waren in totaal 1.699 personen betrokken: 

891 mannelijke gezinshoofden, die zich met echt
genote in Eindhoven vestigden; 

762 gehuwde mannen en gehuwde vrouwen, die naar 
Eindhoven kwamen zonder echtgenote resp. 
echtgenoot; 

46 gehuwd geweest zijnde mannen en vrouwen. 

Staat 2 geeft een beeld van de geënquêteerden naar de samenstel

ling en de grootte van hun hui shouden. Gelet op het geringe aan

tal zijn de gescheiden en in weduwstaat levende geënquêteerden 

geteld bij de gehuwden zonder echtgeno(o)t(e). 

Staat 2 
Samenstell ing van de huishoudens van de ge ë nquê t eerden , % 

Geënquêteerden gevestigd als 

Samenstell i ng huishouden gehuwde man g e huwde vrouw 
ech tpaa r zond er zonder 

echtgenote echtgenoot 
.' 

Zonder kinde ren/ande ren 38 96 79 
Met 1 kind/ander 21 1 12 
Met 2 kinderen/anderen 22 2 5 
Met 3 kinder en/and e ren 11 1 2 
Met 4 en meer kinde ren/ande ren 8 0 2 

100 100 100 

Totaa l geënquêteerden (= 100%) 891 309 499 

Van de echtparen die z i ch in de onderzoekperiode in Eind

hoven vestigden heeft een naar verhouding groot deel, n.l. 

38%, geen kinderen. Voor de overige geënquêteerden - voor 

het merendeel pas gehuwden, die zich bij de reeds langer in 

Eindhoven wonende eChtgeno(o)t(e) voegden - geldt dit voor 

bijna 86%. 

Ter vergeli jking diene dat van de Eindhovense gezinnen circa 

27% geen kinderen heeft. 
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DE LEEFTIJDSVERDELING EN DE HUWELIJKSPERIODE 

Uit de vorige staat blijkt, dat de "kleine gezinnen" een belang

rijke plaats innemen onder de zich vestigende huishoudens. Dat 

dit voor een aanzienlijk deel tevens jonge gezinnen zijn bevesti

gen de gegevens van de geënquêteerden naar leeftijdsgroep. 

Staat 3 
Leeftijdsverdeling van de ge ënquêteerden, % 

Lee f tijdsgroep Echtpaar Man Vrouw 

Tot 'en met 25 jaar 16 33 55 
26 - 30 jaar 26 25 19 
31 - 35 jaar 18 13 8 
36 - 40 jaar 14 7 6 

41 - 45 jaar 9 6 4 
46 - .50 jaar 8 8 2 
51 - 65 jaar 6 7 5 
66 jaar en ouder 3 1 1 

100 100 100 

Tot aal ge ënquê t ee r den (= 100%) 891 309 499 

Meer dan de helft (54%) van de geënquêteerden is 30 jaar of 

j onger; van de vrouwen behoort zelfs bijna driekwart deel tot 

deze leeftijdscategorie. 

Ook de gegevens me t betrekking tot de huwelijksperiode tonen 

duidelijk aan , dat de geënquêteerden voor een groot deel tot 

de categorie van de jonge gezinnen behoren . Ruim een derde 

deel van de geënquêteerden is namelijk zeer recent - in de 

periode januari 1969 t/m maart 1970 - in het huwelijk he

treden. Driekwart van alle geënquêteerden i s tien jaar of 

kort er gehuwd. * ) 

~ ) Het eerde r gehouden vertrekonderzoek (dèel 1 ) le verde , ge le t op de 
l eeftijd sverdeling, nagenoeg gelij ke result a t en op. Ook onde r de ver
trokken huishoudens bl eken zeer veel jonge gez i nnen voor te komen. 
Dit wijst op een naar verhoud i ng hogere mobi liteit bi j de jonger en . 

• 
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DE BESTEMMING NAAR STADSDEEL 

Staat 4 
De geënqu~teerden naar wijk van vestiging, % 

Gevestigd in Geënquêteerden 

Stratum (inclusief Centrum) 19 

Tongelre 7 
Woensel 49 
Strijp 12 

Gestel 13 

100 

Totaal geënquêteerden (= 100%) 1.699 

De verdeling van de geën~uêteerden naar wijk van vestiging wijkt 

enigszins af van de verde l ing van de totale bevolking over de 

onderscheiden stadsdelen. Een duidelijke afwijking geeft in dit 

opzicht het stad,sdeel Woensel te zien, waar 40% van de bevolking 

woont, doch bijna de helft van de geën~uêteerden zich vestigde . 

Dit houdt ongetwijfeld verband met het feit, dat in .de periode 

van onderzoek de nieuwbouw in de gemeente voor circa 85% in het 

stadsdeel Woensel is gerealiseerd en een deel van de nieuwbouw 

in beslag zal zijn genomen door zich van elders in deze gemeente 

vestigende huishoudens. 
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DE HERKOMST 

Staat 5 
Herkomst van de geënquêteerden , % 

He r komstgebied Geënquêteerden 

Agglomeratie 26 

2e ring 1) en Agglomera tie Helmond 2) 6 

Overig Noord -Brabant 16 

Groningen , Fr iesla.'nd , Drente I Ove·rijssel en Gel der land 11 

Agglome raties AmBterd~,m , ' s - Gravenhage en Rotterdam 10 

Utre cht , overig Noord - en Zuid-Holland 10 

Zeeland en Limburg 10 

Buitenland 1 1 

100 

Totaal ge~nquêteerden (= 100% ) 1 . 699 

1 ) Tot de zgn . 2e ring behoren de gemeenten St . Oedenrode , Oostel be e r s , 
Vessem, Hoogeloon , Eersel , Riethove n , Bergeyk , Weste rhoven , Leend e en 
Maar heeze . 

2) Tot de Agglomeratie Helmond beh ore n de gemeenten Aarle- Ri xtel , Asten , 
Bakel , Beek en Donk , Deurne, Gemert , Helmond , Lieshout , Mierlo en 
Someren . 

De geënquêt eerden zijn voor bijna de helf t (48%) afkomstig 

uit Noord- Brabant , voor 41 % uit overig Nederland en voor 

11 % u i t het bui tenland. 

, 

I 

Van a l l e gevestigden in dezelfde periode (dus i nc l usief al l een

s taanden en kinderen) komt 40% uit Noord- Brabant, 45% u i t overig 

Nederland en 15% uit he t buitenland. 

De groep van vest igers a fkomst i g uit Noor d-Br abant bestaa t dus 

voor een re l ati e f gro t er deel ui t gehuwden dan di e uit overig 

Nederland en het buit en l and. 



10. 

DE BEROEPSGROEP 

Staat 6 
Bero"epsgroe.p van de geënquêteerden, % 

Beroepsgroep Geënquê- Echt- Man Vrouw teerden paar 

a. vrije beroepen; hoge en middelbare 
vakspecialisten; beleidvoerende en 28 42 23 6 
leidinggevende per.Bonen 

b. administratief personeel ; conuner-
ciële beroepen; dienstverlenende, 21 25 20 17 
sport- en recreatie-beroepen 

c . ambachts- en indust rieberoepenj 
tr'ansport- en communiea tie beroepen; 17- 20 31 3 
agrarische beroepen e.d. 

d. militairen 7 7 16 0 
e. geen beroep en beroep onbekend 27 .6 10 74 

100 100 100 100 

Totaal geënquêteerden (= 100%) 1.699 89 1 309 499 
L-..-----.. - ---

Vergelijkbare cijfers van de in Eindhoven woonachtige beroeps

bevolking zijn niet beschikbaar; het is daarom moeilijk in dit 

opzicht een vergelijking te trekken. Toch geven twee percentages 

in de staat aanleiding tot commentaar. 

Vergeleken met de categorie van de ·gehuwde mannen is onder de 

echtparen de beroepsgroep a (hogere beroepen) met 42% sterk 

vertegenwoordigd. Onder de categorie gehuwde mannen komen 

relatief veel (31%) handarbeiders (beroepsgroep c) voor. 

Dit is voor een deel te verklaren uit het hoge aantal (106) 

geänquêteerden met buitenlandse nationaliteit. Velen hiervan 

zlJn gehuwde buitenlandse werknemers, die zonder echtgenote 
. . k *) zlJn overge omen. 

:t:) Bij het vertrekonderzoek (deel 1) is het vertrek naar het buitenland 
buiten beschouwing geb'leven j de voor wat beroepsgroep betreft best 
ve~gelijkbare categorie in beide onde r zoeken is daarom die van de echt-
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paren. De vergelijking doet zien, dat alleen ten aanzien van beroepsgroep b 
(administratieve beroepen) van een noemenswaard verschil sprake ~s. 

Staat 7 

Geënquêteerde echtparen naar beroepsgroep i vestiging en vertrek, % 

Beroepsgroep Vestiging Vertrek 

a . vrije beroepen; hoge en mi~delbare 
vakspecialisten j beleidvoerende en 42 45 
leidingge vende personen 

b. administratief personeel; commer-
ciële beroepen; di-enstverlenende I 25 19 
sport- en recreatie-beroepen 

c. ambachts- en industri~beroepen ; 
transport- en communicatie beroepen; 20 .22 
agrarische. bero~pen e . d . 

d. militairen 7 5 
e. geen beroep en beroep onbekend 6 9 

100 100 

Totaal geënquêteerde echtparen 892 1 . 447 
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DE REDENEN VAN VERTREK UIT DE VORIGE GEMEENTE 

In de eerste vraag van de enquête werd geïnformeerd naar de rede

nen van vertrek uit de vorige woongemeente. 

De mogelijkheid om, per ondervraagde, meerdere redenen te noemen 

werd opengelaten. Dit heeft geresulteerd in gemiddeld 11 6 ant

woorden per 100 respondenten. Deze antwoorden waren verdeeld over 

de verschillende vertrekredenen a l s aangegeven in de eerste kolom 

van staat 8. 

In de staten 8 , 9 en 10 worden de redenen van vertrek uit de 

vorige gemeente nader geanalyseerd per resp . grootte huishouden, 

herkomstgebied en - voor de mannen - per inkomensklasse. 

Staat 8 

De ve r t r e kre den en pe r grootte hui shouden , % 

Huis- Aantal per so ne n per huishoud en 
Vertre kredenen hou-

de n s 1 2 3 4 5 e.m. 

Omdat i k i n deze s t reek be n kome n 
we rken 44 20 46 57 67 65 
Omdat i k di chte r bij mi j n we rk, 
da t niet verande r d is , wi lde wo nen 11 5 18 10 14 13 
Omdat mi j n vo r i ge woni ng en/o f het 
wone n in v orige woonge meen t e niet 15 4 13 21 24 30 
l anger beviel 

Omdat i k g een woning had en in 
mi j n vorig~ geme e n te gee n woning 7 8 16 6 1 -
kon vinden 

Omdat ik kortgele den gehuwd ben 25 66 5 3 1 1 
Ove rige redenen 14 9 18 17 13 12 

Antwoorden per 100 r espondenten 11 6 112 11 6 114 120 1 21 

Totaal r.e spondent en (= 100%) 95 1 333 209 145 139 125 

Voor de huishoudens van 2 en meer personen is de meest ge

noemde reden van vertrek de omstandighe id dat het hoofd van 

het huishouden in Eindhoven of omgeving is komen werken. 

De mannen en vrouwen die al l één naar Eindhoven komen (de cate

gorie van de kleinste huishoudens) zijn voor een bel angrijk 

deel (66%) uit hun vorige gemeente vertrokken vanwege een kort 

geleden gesloten huweli jk . 

De reden "omdat ik nog geen woning had" komt re latief het 

vaakst voor onder de huishoudens van twee personen. 
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Staat 9 
De vertrekredenen pe r herkomstgebie d , % 

Herkom s t ge bied 

- S bil 
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Omdat i k in deze s t r ee k ben komen 
we rken 12 17 41 67 54 63 63 58 
Omd a t ik dichter bij mi j n we rk, 
da t niet veranderd i s , wilde wone n 15 28 18 4 4 4 8 3 
Omda t mijn vorige woning en/of 
het wonen in mijn vor i ge woong e - 21 30 10 9 25 13 9 4 
meente niet langer be viel 

Omdat ik geen woning had en i n 
mijn vorige gemeent e geen wo ning 22 13 3 1 1 4 2 3 
kon vind en 
Omdat ik kortge leden gehuwd ben 34 27 32 22 21 18 21 6 
Ov e rige rede nen 12 12 8 12 11 13 11 32 

To taal antwoo r den per 100 res- 11 6 127 112 11 5 126 11 5 114 106 ponden ten 

Totaal respondent en (= 100%) 219 64 165 11 4 96 103 11 2 78 

Duidelijk blijkt het verband tussen herkomstgebied en de , 

redenen, die betrekking hebben op het werk: de vertrekreden 

"verandering van werk" overweegt bij hen die komen van grotere 

afstand, terwijl zij die "dichter bij het werk wilden wonen" 

voornamelijk afkomstig zijn van binnen de provincie. 

Naar verhouding hoog is het percentage van degenen, die, 

vanwege de woning of de woongemeente die niet beviel, zijn 

vertrokken uit de 2e ring/agglomeratie Helmond en uit de 

aggl omerat ies Amsterdam, 's - Gravenhage en Rotterdam. Dit wijst 

erop, dat het woonklimaat aldaar in belangrijker mate dan in 

de overige gebieden een (mede) bepalende factor was bij het 

besluit om te vertrekken . 

De vertrekreden "omdat ik geen woning had en in de vorige 

gemeente geen ~/Oning kon vinden" is - de verschillende her

komstgebieden met elkaar vergeleken - relatief het hoogst bij 
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degenen die vanuit de agglomeratie zich in Eindhoven ve s tigen. 

Dit behoeft echter niet te betekenen, dat de s ituatie op de 

woningmarkt in Eindhoven (aanbod) gunstiger zou zijn dan b .v . 

in de rest van de agglom~ratie. *) 

Staat 10 
De ve r t r ekredenen per inkomensklasse , mannen , % 

Inkomensklasse (bruto p . jr.) 

Ve r trekreden en 0 
M 0 0 0 0 0 0 
ol 0 0 0 0 0 o~ 
ol 0 0 0 0 ow 
+' 0 ~ 

• w 
0 ~ 0 "' 0 o a 
Ei ~ ~ ~ N N 

'-> ~ 
y 

,-> , ,-> '-> ' '-> ,->w 

Omdat ik in de z e streek ben komen 
werken 57 26 53 74 78 
Omdat ik dichte r bij m~jn werk, dat 
niet verande rd is , wilde wonen 15 22 ·17 13 8 

Omdat mijn vorige woni ng en/of het 
wonen i n mi jn vori ge gemeente n i et 19 14 17 24 21 
l anger beviel 

Omdat ik ge en woni ng had en i n mi jn 
vorige woongemee nte geen woni ng kon 9 19 14 1 2 
vinden 

Omdat i k kor t g eled.en gehuwd be n 9 23 10 3 3 
Overige redenen 9 16 8 8 5 

Antwoorden per 100 respondente n 120 120 119 123 117 

Totaal r espondenten (= 100%) . (mannen) 653 111 242 135 165 
- -

Vertrek vanwege verandering van werk overweegt sterker naar 

mate het inkomen hoger is. 

Een hieraan tegengestelde tendens bli j kt bij de vertrekreden 

"omdat ik dichter bij het werk, dat niet veranderd is, wilde 

wonen" . 

Ontevredenheid over de woning sn/ of het wonen in de vorige 

gemeente is enigszins sterker - alleen of mede - bepalend 

voor het vertrek bij de hogere inkomensgroepen. 

I) Dat niet zonder meer mag worden geconc l udeerd , dat de situatie op de wo 
ningmarkt i n Eindhoven guns t iger zou zijn dan in ·de rest van de agglo
meratie blij kt uit een vergelijking · van de resultaten van het vertrek
onderzoe k met die van he t vestigingsonderzoek op het punt van 'de r edenen 
v an vertrek. De reden "omdat i k geen woning had en in "". geen woning 
kon vinden H wordt door ui t Eindhoven naar de aggl omeratie ve r t r ekkenden , 
zowel in abso l ut e zin als naa r verhouding , veel vaker genoemd dan door 
degenen die zich vanuit de agglome ratie in Eindhoven vestigen. 
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Het geen woning kunnen krijgen in de vorige gemeente speelt 

duidelijker een rol in de lagere inkomensklasse, terwijl in 

deze inkomensklasse ook de reden met betrekking tot het 

,huwelijk het vaakst genoemd is . *) 

:1:) Het vertrek naa:r Eindhoven vindt aanzienlijk vaker plaats vanwege het 
werk dan vanwege het wonen, terwijl voor het vertrek uit Eindhoven 
(deel 1) het omgekee rde geldt. 
Bovendien blijkt juist in de hogere inkomensklassen h et vertrek naar 
Eindhoven om het werk het sterkst te zijn. De inkomensve rdeling van de 
zich in Eindhoven vestigende beroepsbevolking is gunstiger dan van de 
beroepsbevolking die Eindhoven verlaat , hetgeen een aanwijzing vormt 
voor het relatief hoog gekwalificeerd werkgelegenheidsniveau in deze 
gemeente. De cijfers van staat 11 winnen nog aan betekenis i nd ien men 
bedenkt, · dat onder tlvestiging lt de buitenlandse werknemers wel zijn op
genomen, en onder "vertrek" niet. 

Staat 11 
Inkomensverdeling van de vertrekkende en zich vestigende beroeps

bevolking (mannen), % 

Inkomensklasse {bruto per jaar Vertrek Vestiging 

gee~ en niet bekend 8 6 
minder dan f 10 .000 24 16 

f 10.000 - f 15.000 31 35 

f 15.000 - f 20 .000 16 19 

f 20 . 000 en meer 21 24 

Totaal 100 100 

De inkomensverdeling van de vertrekkenden uit Eindhoven ligt het dichtst 
bij die van de totale in Eindhoven woonachtige beroepsbevolking 
(N.l.P.O .• 1970). 
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DE REDENEN VAN VESTIGING 

In het tweede gedeelte van de vragenlijst is gevraagd waarom men 

juist in Eindhoven en niet in een andere gemeente is gaan wonen. 

Met deze vraagstelling is dus getracht informatie te verkrijgen 

omtrent de specifieke reden(en) van vestiging in Eindhoven . 

Ook hier konden de geënquêteerden meerdere redenen noemen en in 

de meeste gevallen is dit inderdaad gebeurd. 

Staat 12 
Alle v8stigingsredenen, in pro c enten van totaal resp ondenten 

Veatigingsredenen 
% respond e n t en 
dat reden ncemde 

Omdat ik een huurwoning aangeboden kreeg in Eindhoven 49 
Omdat ik in Eindhoven ~en woning kon kopen die me aanstond 11 

Omdat ik in de buurt van mijn werk wilde/moest wonen 40 

Omdat het wonen, de sfeer, de omgeving van Eindhoven me 
aantrok 28 

Omdat ik veel waarde hechtte aan de vo orzieningen in 
Eindhoven 25 

Wegens huwelijk 15 

Overige redenen, evt.familie-omstandigheden, enz. 13 

Antwoorden per 10 0 respondenten 180 

Tota al respondenten (= 100%) 951 

De vestigingsreden(en) zal(zullen) in 'veel gevallen in directe 
relatie staan tot de reden(en) van vertrek uit de vorige gemeente, 

doch behoeft(behoeven) daaraan niet noodzakelijk identiek te zijn. 

Wanneer men b.v. uit de vorige woonplaats is vertrokken vanwege 

het werk en men wil of moet in de buurt van het nieuwe werk wonen, 

dan is inderdaad van een directe relatie tussen vestigings- en 

vertrekreden sprake. Zo men niet in de buurt van het nieuwe werk 

moet gaan wonen bestaat een grotere keuzevrijheid van woonplaats 

en zullen bij deze keuze andere motieven (vestigingsredenen) wel 

licht de doorslag geven. In dat geval is van een directe relatie 

tussen vestigings - en vertrekreden geen sprake. Ten aanzien van 

de keuze van woonplaats speelt dan b . v. een grote rol de sfeer, 

het gewenste voorzieningenpakket, het aanbod van woningen in be

paalde gemeenten, enz . 
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Of en zo ja welke relaties bestaan tussen vestigings - en ver

trekredenen zal nader worden toegelicht aan de hand van de ge

gevens omtrent de hoofdreden van vestiging. 
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DE HOOFDREDEN VAN VESTIGING/REDEN VAN VERTREK 

Staat 13 geeft aan welke vestigingsredenen relatief het meest 

genoemd zijn per categorie van respondent en met ge l ijkluidende 

redenen van vertrek uit hun vorige gemeente. 

Staat 13 
De hoofdreden van vestigi ng per reden van vertrek uit de vorige gemeente, ~ 

Vertrekredenen 
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Omd at ik huurwoning kreeg aange -
boden in Eindhove n 45 29 32 63 23 30 
Omdat ik in Eindhoven een woning 
kon kopen die me aanstond 7 15 18 13 5 8 
Omdat ik in de buurt van mijn 
werk Wilde/moest wonen 26 38 11 8 6 10 
Omdat ik veel waarde hechtte aan 
de sfeer e n/of de v oorzieningen 14 14 ?7 7 6 13 
in Eindhoven 

Omdat ik gehuwd ben met een in-
woner/inwoonster va n Eindhoven 1 - 1 3 52 3 
Overige redenen e n r eden niet 
bekend 7 4 11 6 8 36 

100 100 100 100 100 100 

Totaal a ntwoorden (= 100% ) 422 -103- 142 71 228 135 

Is men vertrokken vanwege verandering van werk dan blijkt 

men de "keuze" op Eindhoven als woongemeente vooral te laten 

vallen omdat hier een huurwoning wordt aangeboden en omdat 

men in de buurt van zijn werk wil of moet wonen. 

Als men van elders vertrekt om dichter b i j he,t werk te wonen 

vindt de vestiging in Eindhoven voor een belangrijk deel om 

dezelfde reden plaats . Daarnaast is voor deze categorie ook 

~Ieer het aanbod van huurwoningen bepal end . 

Ver t rekt men om de woning en/of de woonomgeving dan is het 

aanbod van huurwoningen èn de sfeer en/of de voorzieningen 

in belangrijke mate bepalend voor de vestiging in Eindhoven . 

I 
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In deze categorie van respondenten is bovendien het percen

tage dat in Eindhoven een woning kocht het hoogst. 

In de categorie "had geen woning en kon in vorige gemeente 

geen woning krijgen" blijkt de vestigingsreden "aanbod huur

woning" van alle vestigingsredenen duidelijk het meest be

langrijk. 



I 
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DE HOOFDREDEN VAN VESTIGING/ SAMENSTELLING HUISHOUDEN 

Staat 14 
Ho ofdreden van vestiging per categorie van -res pondenten, ~ 

Respondenten 
Hoofdreden van vestiging 

Echtpaar Man Vrouw 

,Omdat ik een huurwoning kreeg aange boden in 
Eindhoven 41 26 
Omda t ik in Eindhoven een wo::ling kon kopen, 
die me aanstond 12 6 
Omdat ik in de buurt van mijn we"rk wilde/ 
moest wonen 24 21 
Omdat het wonen, de sfeer , de omgeving van 
Eindhoven me aantrok 8 9 
Omdat ik veel waarde hechtte aan de voorzie-
ningen in Einjhoven 6 6 
O[Jdat ik gehuwd ben met een i nwo(o)n{st)er 
van Eindhoven, die hier woongelegenheid 
kreeg/bezat 2 14 
Andere reden ; b . v . huwelijk met niet-inwoner 
van Eindhoven , famil ie - omstandigheden enz. 6 15 
Hoofdreden van v~8tiging i s niet bekend 1 3 

100 100 

Totaal respondenten. ( = 100%) 556 137 
'---

Voor de echtparen en de mannen zijn de meest voorkomende 

hoofdredenen van vestiging in Eindhoven : 

het aanbod van een huurwoning en 

de verplichting of de wens om in de buurt van 

het werk te wonen. 

Voor de vrouwen zijn de belangrijkste vestigingsredenen: 

een recent gesloten huwelijk en 

het aanbod van een huurwoning . 

31 

5 

4 

4 

3 

40 

10 

3 

100 

258 
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DE HOOFDREDEN VAN VESTIGING/INKOMENSKLASSE 

Staat 15 
Hoofdreden van vestiging per inkom~nsklasse, mannen, % 

Inkomensklasse (bruto p. jr.) 

+' +' +' 
Hoofdreden van vestiging 0 0 0 

0 +' +' +' 
0 
0 00 00 00 o ~ 

00 00 00 o ID 
0 00 00 00 o ID 
~ • a 

0"' "'0 0", "' ...., :;:,:;:. ~ '" '" '" '" ~ ..... ....,...., ....,...., ...., ID 

Omdat ik een huurwoning kreeg aangeboden 
in Eindhoven 36 43 47 33 30 
Omdat ik in Eindhoven een woning kon kopen, 
die me aanstond 4 8 10 21 22 
Omdat ik in de buurt van mijn werk wilde/ 

27 moest wonen 23 26 19 20 
Omdat het wonen, de sfeer, de omgeving van 
Eindhoven me aantrok 5 9 10 6 7 
Omdat ik veel waarde hechtte aan de voor-
zieningen in Eindhoven 4 5 9 10 10 

Omdat ik gehuwd ben met een inwo(o}n(st)er 
van Eindhoven, die hier woongelegenheid 10 2 - - 1 
kreeg/bezat 
Andere reden, b. v. huweli j k met niet~inwoner 
van Eindhoven, familie-omstandigheden, enz. 14 5 4 2 8 
Hoofdreden van vestiging is niet bekend 4 2 1 1 2 

100 100 100 100 100 

Totaal respondenten (= 100%) 111 242 135 67 98 

De hoofdreden "aanbod huurwoning" komt het vaakst voor onder 

de inkomensgroepen tussen f 10.000 en f 20.000. 

Naarmate het inkomen hoger is,is het kopen van een woning 

vaker als vestigingsreden genoemd. 

Voor de overige redenen kan nauwelijks van enig verband met 

het inkomen sprake zijn. 

Aan de hiervoor in t·abelvorm uitgewerkte en toegelichte relaties 

van de hoofdreden van vestiging met resp. de reden van vertrek, 

de samenstelling huishouden en de inkomensklasse, zouden nog kunnen 

worden toegevoegd de relatie hoofdreden vestiging/grootte huis 

houden en hoofdreden vestiging/huwelijksperiode . Hetgeen daaruit 

naar voren komt is evenwel weinig opzienbarend en geeft geen aan

leiding tot commentaar. 
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DE WOONSITUATIE VOOR EN NA VESTIGING IN EINDHOVEN 

De van de respondenten ter beschikking gekomen gegevens maken het 

mogelijk de woonsituatie v66r en na vestiging in Eindhoven te 

vergelijken . 

Een rangschikking van de respondenten naar het wel of niet be

schikken over een (gehele) woning v66r en na de verhuizing levert 

de volgende verdeling op. 

Staat 16 
Re spondenten met en zonde r won i ng , voor en na vestiging , % 

% 

Voor en n a vestig ing geen woning 12 
Voor vestiging wel, daarna geen woning 5 

Totaal na vestiging geen woning 17 

Voor en na vestiging wel woning 49 
Voor vestiging geen, daarna wel woning 32 

Totaal na vestiging wel woning 81 

Niet bekend 2 

100 

Totaal respondenten (= 100%) 95 1 

Het percentage respondenten, dat na vestiging (nog) niet over 

een woning beschikt (17%) is vrij hoog te noemen. 

De categorie van respondenten die niet de beschikking krijgt over 

een zelfstandige ~/Oning bestaat voor bijna dr i ekwart uit jong- of 

pasgehuwden. Het is evenwel niet zo, dat he t merendeel van de 

jonggehuwden na vestiging geen woning zou krijgen . Dit geldt n . l. 

slechts voor een kwart ; de overigen gaan in een zelfstandige wo 

ning wonen . Van de langer gehmlden (in 1967 of eerder) krijgt 8% 

niet (direct) een woning. 

Een beeld van de woonsituati e voor en na vestiging in Eindhoven 

van de respondenten die na ves t iging over een ~loning beschikken, 

daarbij gelet op het t ype woning, het aant al slaapkamers, "het a l 

of niet aanwezig zijn van centrale verwarming en de eigendomsver

houding geeft de volgende staat: 



Staat 17 

Woonsituatie van de respondenten die na vestiging over een woning 

beschikken, % 

Voor en na Vo or vestiging geen, 

vestiging woning na vestiging wel 
woning 

Vóór Ná Vóór Ná 

eengezinswoning 67 78 - 38 
meergezinswoning 29 20 - 57 
niet bekend 4 2 - 5 

23 . 

Totaal na 
vestiging 
in woning 

63 
34 

3 
------------------------1--------- ---------- ----------1---------- -----------
totaal 100 100 100 100 
--------------------------------- ---------- ----------1---------- -----------
1 slaapkamer 4 1 - 6 3 
2 slaapkamers 11 8 - 22 13 
3 slaapkamers 43 30 - 51 38 
4 slaapkamers 29 47 - 18 36 
5 en meer slaapkamers 5 9 - 1 6 
niet "bekend 8 5 - 2 4 
----------------------- -------- --------- --------- ---- ---- --- ------ --
totaal 100 100 - 100 100 
------ - ---------------- -------- --------- - _._----- - -------- -----------
wel e.v. 43 70 - 53 64 
geen e.v . 52 28 - 46 35 
niet bekend 5 2 - 1 1 

1------------------------ -------- --------- ------- - - -------- - -------- -
totaal 100 100 - 100 100 

1------------------------ - -------- --------- - - ------- --------- -- -----~---
eigen woning 24 16 - 11 14 
huurwoning 71 91 - 88 84 
niet bekend 5 3 - 1 2 
- -------------- - ---- --- -------- - --------- ----------1---------- -----------
totaal 100 10 0 - 100 100 

Totaal absoluut (=., 100%) 493 493 
'---

- 30 1 794 

Degenen die voor vestiging in Eindhoven reeds zelfstandig 

woonden en daarna wéér over een gehele woning beschikken, 

wonen: 

minder dan voorheen in meergezinswoningen; 

, 

gemiddeld ruimer dan vroeger; toen woonde 34% in wonin

gen met 4 of meer slaapkamers tegen momenteel 56%; 

aanzienlijk meer dan vroeger in woningen met e . v . en 

minder dan vroeger in eigen woningen . 

De respondenten die voor vestiging in Eindhoven niet zelfstan

dig woonden en daarna wel, wonen in vergelijking met de boven

genoemde categorie : 

aanzienlijk meer in meergezinswoningen; 

in kleinere woningen; 

minder in woningen met e . v . en 

minder in eigen woningen. 
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Ter vergelijking met de woonsituatie van het totaal van de 

vestigers die na vestiging over een woning beschikken zij 

vermeld, dat 17% van de t 'otale woningvoorraad in Eindhoven 

bestaat uit meergezinswoningen, circa 7% uit woningen met 

een of twee slaapkamers en circa 63% uit woningen met 4 en meer 

slaapkamers. 
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DE RESPONDENTEN DIE VAN WERK VERANDERDEN 

Voor 456 respondent en g i ng de verhuizing gepaard met of stond in 

verband met verandering van werk . Van deze 456 p er s onen is ook 

bekend tot we l ke - overi gens globaal aangeduide - beroepsgroep 

zij behoren en in welke streek zij voorheen wer kten. 

~taat 18 
Herkomst r e s pondenten , die van werk veranderden , per beroepsgroep , % 

Beroepsgroep I) 

Vorige we r kge me en te i n : a . b. cid. 
leiding- admi n i s - hand -
gevend tratief arbeid 

, 

Agglomerati e 2 7 11 
I 2e ring en agglomeratie Helmond 1 3 3 

Over i g Noo rd-Brabant 14 17 18 
Gr oningen, Friesland , Dr ente , 
Ov er i jssel , Ge l derland 21 11 9 
Agglomer aties Ams t erdam , ' s - Gravenhage 
en Rotte rdam 17 23 13 
Utrecht , overig Noord- en Zuid - Holland 15 14 13 
Zeeland en Limburg 12 12 11 
Buitenland 18 13 22 

100 100 100 

Totaal a bs oluut (= 100%) 207 140 109 

~ ) Voor nauwkeurige r omschrijv i ng beroepsgr oe p zi e s t aat 1 . 

De respondenten met een leidinggevend beroep, die van werk 

veranderden, zijn voor meer dan de he l ft (circa 53%) afkomstig 

van boven de grot e rivieren; 18% werkte voorheen in het bui

tenland. 

De respondenten me t een administratief beroep komen voor circa 

48% van boven de rivieren, waarvan bijna de helft uit de agglo

meraties Amsterdam, ' s-Gravenhage en Rotterdam. 

De handarbeiders zijn in sterkere mate dan de beide andere be

roepsgroepen afkomstig van de provincie Noord- Brabant en het 

buitenland. 

De respondenten, die op he t moment van de enquête een wer kkring 

hebben , werken voor circa 87% in Eindhoven, terwi j l 76% van hen 

in de huidige wer kkring is komen werken in de per i ode 1968 - 1970 . 
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26. 

HET ZOEKEN NAAR EEN WONING IN EN DE VERHUISPLANNEN NAAR EEN 

ANDERE GEMEENTE 

In aansluiting op de "vestigingsvragen" is geïnformeerd of men 

- voordat men zich in Eindhoven vestigde - heeft uitgekeken naar 

een woning in een andere gemeente in de omgeving en bovendien 

of men - de huidige woonplaats beschouwend als een overgangsfase -

van plan is "binnen afzienbare tijd" te gaan verhuizen naar een 

andere gemeente. 

Van de respondenten heeft 38% een poging ondernomen om in een 

andere gemeente woonruimte te verkrijgen en 25% heeft plannen 

om weer uit Eindhoven te vertrekken. 

Dit laatste geldt in nog wat sterkere mate voor de pasgehuwden: 

van de in 1969 en 1970 gehuwden hoopt of verwacht 33% binnenkort 

weer naar een andere gemeente te verhuizen; van de gehuwden v66r 

1969 is dit 21%. 

Ook per inkomensgroep beschouwd bestaat er een verschil met be

trekking tot de vraag welk deel van de respondenten van plan 

is binnen afzienbare tijd weer te gaan verhuizen: 

< f 10.00b 29% 

f 10.000 - f 15.000 25% 

f 15.000 - f 20.000 19% 
f 20.000 en meer 25%. 

Deze opstelling ,laat de conclusie toe, dat relatief het meest 

tegemoet gekomen is aan de woonwensen van de inkomenstrekkers in 

de klasse f 15 . 000 - f 20.000. 



C. DE VESTIGING IN EINDHOVEN , VERGELEKEN MET 

DIE IN DE OVERIGE AGGLOMERATIEGEMEENTEN 
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DE HERKOMST VAN DE GEENQUETEERDEN 

Staat 19 

Herkomst van de geënqu~teerden' t % 

Ge ënquêteerden 
gevestigd in : 

Herkoms t 
Eindhoven Agglomeratie 

excl. Eindhoven 

Eindhov en - 39 
Overige agglomeratie 26 15 
2e ring en Agglo~erat i e Helmond 6 9 
Overig Noord- Brabant 16 10 
Groningen , Fries land, Drente , Overijs sel 
en Geld er land 11 5 
Agglomeratie s Amsterdam , r s-Gravenhage en 
Rotte rdam 10 5 
Utrecht, ove rig Noord- en Zuid-Ho lland 10 6 
Zeeland en Limburg 10 5 
Buitenland 11 6 

100 100 

Totaal geënquêteerden ( = 100%) 1 .699 2 .447 

De geënquêteerden, die zich vestigden in Eindhoven, zijn voor 

bijna de helft (48%) afkomstig uit Noord-Brabant. 

Zij, die zich vestigden in een van de negen omliggende agglo

meratiegemeenten, zijn voor nagenoeg driekwart (73%) afkomstig 

uit de provincie. Het grootste deel hiervan is afkomstig van 

Eindhoven. Uit de cijfers blijkt tevens het - overigens al 

jaren optredende - negatieve migratiesaldo voor Eindhoven ten 

opzichte van de overige agglomeratiegemeenten. 

De geënquêteerden - afkomstig van buiten de provincie - die zich 

resp. vestigden in Eindhoven en in de overige agglomeratiegemeen

ten zijn evenredig verdeeld naar herkomstgebied, hetgeen nader 

geadstrueerd wordt in staat 20. 
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Staat 20 
Herkomst van de geënquêteerden , afkomstig van buiten Noord-Brabant, % 

Geënquêteerden 
gevestigd in: 

Herkomst 

Eindhoven 
Agglomeratie 
exel . Eindhoven 

Groningen, Friesland, Drente, Overijssel 
I en Gelderland 21 20 

Utrecht, Noord-Holland en Zuid - Holland 39 40 
Zeeland 1 1 
Limburg 18 17 
Buitenland 21 22 

100 100 

Totaal geënquêteerden (~ 100%) 889 666 
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DE BEROEPSGROEP VAN DE GEENQUETEERDEN 

Staat 21 
Beroepsgroep van de geënquêteerden , % 

Geënquêteerden 
gevestigd in: 

Be r oepsgroep :1:) 
Eindhoven Agglomeratie 

exc l . Eindhoven 

a. l eidingg evend 38 43 
b . admi n i str ati e f 30 27 
cid. ha nda r b e i d 32 30 

100 100 

Totaal geënquêteerden met beroep (= 100%) 1 . 233 2.009 

:1:) Voor nauwkeuriger omschrijving be roepsgroe p , z i e staat 1. 

Personen met een hoger beroep (a) vestigen zich méér in de 

overige agglomeratiegemeenten dan in Eindhoven. 

Voor een deel kan dit mogelijk verklaard worden door het 

vertrek uit Eindhoven van relatief veel hogere beroeps

beoefenaren naar de randgemeenten (zie staat 7). 

De in het voorgaande gegeven vergelijking van de vestiging in 

Eindhoven en in de gezamenlijke overige agglomeratiegemeenten 

betrof de geënquêteerden , in het volgende wordt de vergelijking 

toegespitst op de respondenten. 
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DE INKOMENSVERDELING VAN DE RESPONDENTEN 

Staat 22 

Inkomensve rdeling van de re spondenten , % 

Respondenten gevestigd in : 

Inkomensklasse (bruto per jaar) Agglomeratie Eindhoven excl . Eindhoven 

Minder dan f 10.000 24 18 

f 10 . 000 - f 15 . 000 36 29 

f 15 . 000 - f 20 . 000 18 18 , 

f 20 . 000 en meer 22 35 

100 100 

Totaal respo nd enten met inkomen (= 100%) 762 1.172 
-- ! -

De vestigers in Eindhoven met een inkomen van minder dan 

f 15.000 vormen een groter dee l van het totaal (60%) dan deze 

inkomenscategorie uitmaakt van de vestigers in de overige 

agglomeratiegemeenten (47%). 
De hogere inkomenstrekkers (f 20.000 en meer) zijn onder de 

vestigers in de overige agglomeratiegemeenten aanzienlijk 

sterker vertegenwoordigd . 
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DE REDEN(EN) VAN VESTIGING 

Afhankelijk van de aanbods ituatie op de woningmarkt - plaatselijk 

en kwalitatief - zullen zich bij de gerealiseerde vraag verschil

len voordoen . Het is daarom niet vreemd, dat de reden(en) van 

vestiging van de respondent en gevestigd in Eindhoven en in de 

agglomerat ie in b epaalde opzichten verschil te zien geven. 

Staat 23 
Alle vestigingsredenen, in % van totaal respondenten 

Respondenten 
ge vestigd in : 

Vestigingsredenen 

Eindhove n Agglomeratie 
excl . Eindhoven 

Omdat ik een huurwoning kreeg aangeboden 
in mijn huid ige woonge meente 49 45 
Omdat ik i n huidige woongemeente woning 
kon kopen die me aanstond 11 32 
Omdat ik in de buur t van mi jn we r k wild e/ I 

moest wonen 40 25 
Omdat het wonen, de sfeer, de omgeving van 
huidige woongeme ente me aantrok 28 32 
Omdat ik veel waarde hechtte aan de vo or-
zieningen in huidige woongemeente 25 6 
Wegens huwelijk 15 9 
Overige redenen , evt . familie - omstandig-
heden, enz . 13 10 

Vestigingsredenen per 100 responde nten 180 169 

Totaal respondenten (= 100%) 951 1. 365 

De meest opvallende, maar toch ook wel voor de hand liggende, 

verschillen tussen beide vestigingsgebieden betreffen de re

denen van vestiging met betrekking tot: 

a. het kopen van een woning : in de overige agglomeratiegemeen

ten aanzienlijk vaker voorkomend dan in Eindhoven; 

b . het "in de buurt van het werk willen/moeten wonen": in Eind

hoven relatief vaker voorkomend; 

c. de voorzieningen in de huidige woongemeente: deze reden 

blijkt in Eindhoven relatief vaker alléén of mede bepalend 

te zijn geweest. 
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DE HOOFDREDEN VAN VESTIGING/GESLACHT 

In Eindhoven vestigden zich in de onderzoekperiode - in absolute 

en relatieve zin - meer gehuwde vrouwen (die zonder echtgenoot 

uit hun vorige woongemeente vertrokken) dan in de overige agglo 

meratiegemeenten. 

De vestigingsreden van "het hoofd" van het gezin zal over het al

gemeen sterker bepalend zijn, omdat - bij de keuze van een woning -

de afstand tot het werk een grote rol speelt. 

Om deze redenen wordt de (voornaamste) vestigingsreden hieronder 

per geslacht weergegeven. 

Staat 24 

Hoofdreden van vestiging per geslacht, % 

Respondenten gevestigd in: 

Hoo~dreden van vestiging Eindhoven Agglomeratie 
excl,Eindhove 

man vrouw man vrouw 

.. Omda t ik een huurwoning kreeg aange boden 
in mijn huidige woongemeente 38 31 40 23 
Omdat ik in mijn huidige woongemeente een 
woning kon kopen , die me aanstond 11 5 27 6 
Omdat ik in de buurt van mijn werk wilde/ 
moest wonen 23 4 9 3 
Omdat het wonen, de sfeer, de omgeving van 
huidige woongemeente me aantrok 8 4 12 4 
Omdat ik veel waarde hechtte aan de voor-
zieningen in huidige woongemeente 7 3 1 1 
Omdat ik gehuwd ben met een inwo(o)n{st)er 
van huidige woongemeente, 
gelegenheid kreeg/bezat 

die hier woon- 3 40 2 47 

Andere reden; b.v . huwelijk met niet-inwoner 
van huidi~e woongemeente, familie-omstand~g- 8 10 8 14 
heden, enz. 

Hoofdreden van vestiging is niet bekend 2 3 1 2 

100 100 100 100 

Totaal respondenten (= 100%) 693 258 1 . 186 179 

Bij de mannelijke respondenten zijn de meest voorkomende hoofd

redenen van vestiging: 

in Eindhoven - het 'aanbod van een huurwoning; 

de verplichting of de wens om in de buurt 

van het werk te wonen; 

- het aanbod van een koop1Voning. 
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en in de overige agglomeratiegemeenten 

het aanbod van een huurwoning; 

het aanbod van een koopwoning; 

33· 

de sfeer, de omgeving van de huidige woon

gemeente. 

De grotere keuze-vrijheid, die blijkt uit de door de respondenten 

in de agglomeratiegemeenten opgegeven redenen, staat mede in ver

band met het eerder geconstateerde verschil in de inkomensverde

lingen van de vestigers in beide gebieden (staat 22). 



ONDERZOEK NAAR DE REDEN TOT VEST IG ING IN EINDH OVE N 

A. U bent on langs va n woonp laats ve ra nde rd . Daarvoor had u één of meer redenen. 
Hieronder z ijn een aanta l moge lij ke rede nen genoemd. Wilt u die redenen aankruisen welke 
voor u van be lang zi jn geweest. 

IK BEN UIT MIJN VOR IGE WOONGEMEENTE VERTROKKEN: 

1 . omdat ik in de ze streek be n komen werken (ander werk gezocht, D 
ove rgep laatst, ee rste werkkr ing aanvaard enz . ) ....... . 

2. omdat ik dichter b ij mij n we rk, dat niet is ve randerd , wi lde wonen D 
3. omdat mijn vo rige woning mij niet meer bevie l . . . .. . ' . ' . . . D 
4. omdat het wonen in mi jn vorige woongemeente me niet la nge r bev ie l D 

(het woonk li maat, de voorzieningen, de li gging) .... .. ... . 

5. ~:;:ti~~e~Og geenw.onin9 .h~de~ i.n ~ij~ ~o: i ge9~~e~n.te. geenw.o~ i~ g . D 
6. omdat ik kort ge lede n gehuwd ben met een inwoner(ster) van Eindhoven D 
7 . omdat ik (hi er eventuee l andere reden omschr ij ven a. u . b .)· 

" . 

D 

B. Het eerste deel van dit formui ier had betrekk ing op de vraag waarom u uit uw vo rige waonge meente 
bent vertrokken. Hel- vo lgende punt waa rover wi i graag iets meer zoude n w ill en weten is: 

I'waarom ben t u in Eindhove n en niet in een andere gemeente in de omgev ing gaan wonen . 11 

Wi lt u wee r die redenen aankruise n we lke voo r u van belang zi jn geweest. 

1. IK BEN IN EIN DHOVEN EN NIET IN EEN ANDERE GEMEEN TE 
IN DE OMGEVING GAA N WONEN 

a . omdat ik een huurwon ing kreeg aangeboden (door werkgever, gemee nte, 
woningbouwverenig in g e nz .) ............ . .. . . 

b. omdat ik in Eind hoven ee n wonin g kon kope n die me oanstond 

c. omda t ik in de buurt van mijn werk wil de/moest wonen .. 

d . omdat het wonen in Eind hoven, de sfeer, de omgeving van Ei ndh ove n 
me aantrok 

e. omdat ik vee l waorde he c htte aan de voorzieninge n die Eindhove n 
bood: sc ho len, winke ls, uitgaansmo ge l ij kheden enz .... . .. . 

f . omdat ik gehuwd ben met ee n 
woonge legenheid bezat ... 

in woner(ste r) van Eindhoven, die hi e r 

g. omda t ik (hier eve ntuee l a nde re reden omschr ij ven a. u. b .) 

D 
D 
D 

D 

D 

D 

D 

2 . WELKE VAN DE BIJ VRAAG B1 AANGEKRUISTE REDEN HEEFT VOOR U DE 
DOORSLAG GEGEVEN OM IN EINDHOVEN TE GAAN WONEN? (één reden) 

de reden 00 bD cO dO eD fO gO 
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3. HEBT U VOORDAT U IN EINDHOVEN G ING WONEN UITGEKEKEN NAAR EEN 
WON ING IN EEN ANDERE GEMEENTE IN DE OMGEVING? 

ja 0 neen D 
ZO JA IN WELKE GEMEENTE(N) ? 

C. Hoewe l u nog maar kort in Eindhoven woont, hechten wij ook vee l waarde aan uw antwoorden op 
de volgende vragen. Zi j hebben betrekking op uw waardering van de stad en de buurt waarin u 
woon t. De vragen l uiden: 

1. HOE WAARDEERT U EIND HOVEN ALS WOONGEMEENTE? 

Ik vind Eindhoven als woongemeente: 

zeer aantrekke I i jk . 
aantrekke lij k ... 
niet zo aantrekke l ijk 
onaantrekkel i jk . 
geen men i ng . . . . 

D 
D 
o 
D 
D 

2. OVER DE BUURT WAARIN U WOONT ZOUDEN WIJ NOG IETS MEER WILLEN WETEN. 
WILT U OP ELKE REGEL EEN KRU ISJE ZETTEN VOOR UW MEN ING? 

zeer aantrek- n iet zO onaan- nietvan geen 
Ik vind: aantrek- ke i i jk aantrek- trekke- belang mening 

kei ijk ke i i jk I ijk voor mi j 

,a. de buurt waarin ik 
woon: 

b. de mogelijkheden van 
het openbaar vervoer: 

c. de bereikbaarheid van winke ls 
voor dage l i jkse levensbehoeften: 
(kru iden ier, si ager) 

d . de ligging van mi jn woning 
t. o. v. kleuterschoo l : 

e. de ligging van mi jn woning 
t.O.V. lagere school : 

f. de liggingvanmijn woning 
t. o . v. scho len voor voortgezet 
onderwijs: 

g. speelgelegenheid voor kinde-
ren i n de buurt: 

-



3. Mogelijk .is uw huidige woonplaats slechts een "overgangsfase" en bent u van plan 
binnen afzienbare tijd weer te gaan verhuizen naar een andere gemeente. 

A. HEBT U DERGELIJKE VERHUISPLANNEN? 

la D 

B. INDIEN JA: N. L. NAAR DE GEMEENTE 

4. Deze vraag heeft betrekking op uw vorige en huidige woning. 
Wi It u aankruisen wat voor u van toepassing is? 

A. HOE WOONDE U IN UW VORIGE WOONPLAATS? 

- ik had geen zelfstandige woning 
(was inwonend/thuis) 

- in een eengezinshuis 

- in een meergezinshuis 
(fi ot) 

D 
- gehuurd D met. 
- eigendom D met. 
- gehuurd D met. 
- eigendom D met. 

HAD U IN UW VORIGE WONING CENTRALE VERWARMING? 

neen D 

slaapkamers 
slaapkamers 
slaapkamers 
slaapkamers 

ja D neen D 
B. HOE WOONT U THANS? 

- ik had geen zelfstandige woning 
(was inwonend/thuis) 

- in een eengezinshuis 
o 

- gehuurd D met. 
- eigendomD met. 

- in .een meergezinshuis - gehuurd D met. 
- eigendomD met . 

- in een bejaardenwoning 0 
HEEFT UW HUIDIGE WONING CENTRALE VERWARMING? 

slaapkamers 
si aapkamers 
si aapkamers 
slaapkamers 

ja D neen D 

D . . Tot slot nog enkele algemene vragen omtrent uw werkgemeente, beroep en inkomen. 

1. INDIEN U MET UW VERHUIZING NAAR EINDHOVEN OOK VAN WERKKRING 
VERANDERD BENT, WAT WAS DE VORIGE GEMEENTE WAAR U WERKTE? 

Dat was de gemeente . . ...... . 

2. IN WELKE GEMEENTE WERKT U NU? 

Ik werk nu in de gemeente 



3. SINDS WANNEER WERKT U IN DEZE LAATSTE GEMEENTE? 

Sinds de maand. . . . . . . . . . . . van het jaar. . . . . 

4. WAT IS UW BEROEP? (graag zo nauwkeurig mogelijk omschrijven) 

Mijn beroep is ............ . ... . .. .. .. . 

5. ZOUDT U WILLEN AANGEVEN IN WE LKE VAN DE ONDERSTAANDE 
INKOMENSKLASSEN UW BRUTO-JAARINKOMEN MOMENTEEL LIGT? 

- minder dan .f 5.000,-- D 
- .f 5.000, -- - .f. 10.000, -- D 
- .f 10.000, - - - .f 15.000,-- D 
- .f 15 . 000, -- - .f 20.000,-- D 
- .f 20 . 000, -- - .f 25.000,-- D 
- .f 25.000, -- en meer D 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Afde l ing Onderzoek en Statistiek 
der Gemeentesecretarie van Eindhoven. 


