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ONDERZOEK VERHUISBEWEGINGEN IN HET GEWEST NOORD-LIMBURG
1974-1980

DEELRAPPORT B: VERSLAG, UITWERKING EN KONKLUSIES
M.B.T. DE ONDERZOEKENQUETE 1981

1. INLEIDING

In dit deelrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de
verhuisbewegingen die in de periode 1974-1980 in het Gewest Noord
Limburg hebben plaatsgevonden.
Het betreft hier de verhuizingen die er van en naar de landelijke
gemeenten/kernen in het gewest plaatsvonden.
In deelrapport A zijn de cijfermatige gegevens, welke berusten op
statistieken en tellingen, reeds verzameld (kwantitatief onderzoek).
In dit deelrapport B zal de nadruk liggen op de beweegredenen en
het oordeel van de verhuizenden (kwalitatief onderzoek).
De inleiding van deelrapport A geeft een overzicht van de aan
leidingen en de opbouw van dit onderzoek. Wij zullen allereerst
de vraagpunten die in het bijzonder van belang z;jn voor het nu te
rapporteren kwalitatieve onderzoek hieruit opnemen en verder uit
werken. Daarna volgt een weergave van het onderzoek en een samen
vatting van de bevindingen en konklusies.
Dit materiaal zal worden gebruikt voor het opstellen van een beleids
advies. Dit geeft uitwerking aan enkele punten uit het Gewestelijk
Struktuurplan 1983/4 die aldaar nog open moesten blijven alsmede
een aanzet voor het op te stellen IIRegionale Kernenplan met aksent
naar het bevolkingsspreidings- en volkshuisvestingsbeleid ll (zie
o.m. Nota van Aanvullingen GSP, maart 1983, par. 7.).
Wij willen ook in dit deelrapport onderstrepen dat de inhoud ervan
in samenhang moet worden gezien met de teksten van het Gewestelijk
Struktuurplan (GSP) 1983-84, van het rapport IIBasismateriaal ll van
de Adviesgroep Partners (jan. 1980) en van de reeds genoemde Nota
van Aanvullingen, behorende bij het GSP van maart 1983. Het in onze
rapportering gehanteerde materiaal dient als 'aanvullend ' en als
'uitwerking' te worden gezien; herhalingen zijn zoveelmogelijk ver
meden.

2. Over dit deelrapport B

Dit onderzoekgedeelte, dat we aanduidden als kwalitatief, batreft
de motieven en achtergronden van het verhuisgedrag dat we in de
kernen van het landel;jke gebied van het gewest waarnemen. De aan
leiding om hierover nader geinformeerd te willen zijn is tweeerlei:

a. er bestaat in de ruimtelijke ordening (nationaal, provinci
aal,gewestelijk) een beleidsstreven tot meer konsentratie
van nieuwbouw in de stedelijke gebieden (kernen). Dit mag
er echter niet toe lei den dat mensen die 'eigen ' zijn aan
de landelijke kernen verdreven of belemmerd worden.
De vraag wanneer er nu van dergelijke belemmeringen tot
vest;ging sprake is kan alleen beantwoord worden als er
enig inzicht bestaat in de motieven die zowel tot vestiging
als vertrek leiden en de mate waarin overheidsmaatregelen
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daarin een rol spelen. Dit inzicht kan via enquetes c.q.
opinie-onderzoek worden verkregen.

b. verbonden met het voorgaande punt zal een uitvoering van
een vestigingsbeleid m.b.t. het wonen ondersteund moeten
worden met kriteria, normen en afwegingsfaktoren. Deze
betreffen vooral de mate van ekonomiese en sociale binding
van de betrokken huishoudens aan de (gewenste) woonplaats.
I Beweringen' en 'opvattingen ' zullen ondersteund moeten
worden met feitelijke onderzoekresultaten. Hiertoe is een
samengaan van de getalsgegevens en de daar achterliggende
beweegredenen tot verandering nodig. Uit het onderzoek
kunnen hierover ook uitspraken worden gedaan. Daarbij zal
mede uitgegaan dienen te worden van het door de Provincie
in het Streekplan Noord- en Midden Limburg (voorlopig)
gehanteerde 'inleveringspercentage ' van 15% dat de lande
lijke kernen zouden moeten I opbrengen I ten gunste van de
stedelijke konsentratie.

De enquete dient op grond van het voorgaande, naast het verkrijgen
van een aantal feitelijke gegevens {over samenstelling van het
huishouden, leeftijd, beroep e.d.} te worden gericht op vragen als:

de wijze waarop het betrekken of verlaten van een woning
tot stand kwam. Ging het om een vrije keuze of was men door
{welke?} omstandigheden gedwongen een andere woonsituatie
te zoe ken ;

. loste de verhuizing bepaalde problemen op of werden er juist
nieuwe problemen geschapen;

. welke waardering is er voor de plaats van herkomst en voor
de nieuwe woonplaats.

Deze vragen zijn voorgelegd aan een deel van degenen die in de
periode 1974-1980 vesti~den in de kernen van het landelijk gebied
van het gewest en aan dle vertrekkers uit een landelijke kern, die
zich elders in het gewest hebben gevestigd. Op die specifieke vraag
stelling wordt in het volgende ingegaan.

Over de enquete

Het aantal mutaties (d.i. het bezetten of vrijmaken van een zelf
standige wooneenheid door een huishouden) dat in de peri ode 1974
1980 heeft plaatsgevonden is in deelrapport A vastgelegd per
gemeente en kern. Het bepalende kriterium van een mutatie was der
halve dat er een zelfstandige wooneenheid vrij kwam.
De mutaties die betrekking hadden op een vestiging in een der kernen
van het landelijk gebied, dan wel een vertrek uit een landelijke
kern, met daarop volgende vestiging binnen het gewest of een direkt
aan het gewest grenzende gemeente, vormen de populatie waaruit de
enquetesteekproef is getrokken. Het steekproefpercentage varieerde
met de omvang van het aantal bekende mutaties in een kern. Naarmate
het aantal van de mutaties (vol gens voorgaande definitie) toenam
werd het steekproefpercentage minder. Op deze wijze ontstonden er
vier streekproefklassen, t.w.
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steekpr. aantal mutaties gehanteerd steekpr.
klasse per kern percentage

1 tot 50 100%

2 50 - 99 70%

3 100 - 199 50%

4 200 en meer 35%

Ten tijde van deze steekproeftrekking was de in het struktuurplan
gehanteerde klassifikatie naar kerntypen (de kernenhierarchie) nog
niet bekend. Bij voortgezet onderzoek verdient het aanbeveling de
steekproefpercentages aan die klassifikatie te binden, opdat er
eenduidigheid in de ophoogfaktoren kan worden verkregen.
Gaan we nu na hoe de verdeling ligt over de 2206 enquetes over deze
steekproefklassen, ·dan krijgen we het volgende beeld voor resp. de
kenmerken 'vorige woonplaats' en 'huidige woonplaats':

steekpr. 'vorige woonplaats' Ihuidige woonplaats'
klasse aantal % aantal %

1 65 3 101 4,5

2 381 17 435 20
3 319 14,5 448 20
4 572 26 934 42

sted.kernen 301 13,5 212 10
overige 568 26 76 3,5

totaa1 2206 100% 2206 100%

In deze tabel zien we duidelijk dat er aan vertrekkant en aankomst
kant verschillende verdelingen over de steekproefklassen optreden.
Dit was een van de redenen om van een rekenkundige ophoging van de
resultaten af te zien (t.d.v. het voortgezet wetenschappelijk
onderzoek). De kategorie 'overige ' betreft geenqueteerden die
zich in de 'schill rond het onderzoekgebied vestigden (huidige
woonplaats) dan wel vanuit deze Ischil' en van verder weg zich in het
gebied vestigden.
De kategorie 'stedelijke kernen ' betreft respondenten die naar
Venlo + Blerick of Venray-kern waren vertrokken en vandaar uit aan
de enquete hebben deelgenomen.
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De steekproefadressen zijn ontleend aan de woningregisters die
onder de betrokken gemeenten resorteren.
Op de gemeentelijke afdelingen Bevolking werd een intensief beroep
tot medewerking gedaan en de geboden assistentie wordt hier met
grote dank vermeld.

Aan de steekproefadressen is een uitgebreid enqu~teformulier ge
zonden; de steekproef omvatte in totaal ruim 5900 adressen.
Hierop is ruim de helft terug ontvangen. Echter niet alle reakties
zijn volledig; het uiteindelijke aantal der bruikbare enquetes
bedroeg 2206.
Omdat er sprake was van een 'vrije respons' is door het zenden
van rappels (herinneringen) getracht het aantal beantwoordingen op
te voeren. Niet te vermijden is dat er een ongelijkmatigheid op
treedt in het beantwoordingspercentage per gemeente en per kern.
Het is een ervaringsfeit dat in meer verstedelijkte gebieden de
respons (beduidend) lager uitvalt. Verdeeld over de kernkategorieen,
die in de verdere uitwerking gehanteerd worden lagen de beant
woordingspercentages als volgt:

aantal enquetes
kernkategorie verzonden bruikbaar respons %

Arcen en Velden 276 94 34
Beesd 369 169 46
Belfeld 115 76 66
Bergen 402 152 38
Broekhuizen 122 36 30
Grubbenvorst 191 87 46
Helden-Panningen 635 272 43
Horst 674 284 42
Kesse1 178 63 35
Maasbree 303 113 37
Meerlo-Wanssum 534 203 38
Mei je1 160 57 36
Sevenum 315 121 38
Tegelen 165 37 22
Venlo 549 169 31
Venray 665 202 30
Buiten Gewest 253 71 28

Totaal 5906 2206 37
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Inhoud van de enquete

Het uitvoerige enqueteformulier is (in verkleinde vorm) als bijlage
in dit rapport opgenomen. Wij geven hieronder een schematiese opsom
ming van de inhoud weer:

1. Signalement van de huidige woonsituatie:
- persoonlijke gegevens (betrokken op man en vrouw)
- woninginformatie
- tijdstip en reden van vestiging

2. Signalement voorgaande woonsituatie
- persoonlijke informatie
- wooninformatie
- tijdstip en reden van vertrek
- overwegingen en aktiviteiten bij zoeken van andere

woning
- oordeel over verhuizing

3. Eventuele thans bestaande verhuiswensen
- voorkeuren vestiging
- ondernomen akties
- gezochte woning c.a.
- redenen

4. Signalement beroepssituaties in vorige en huidige situatie

5. Gegevens over het ondervraagde huishouden
- persoonsgegevens man/vrouw, geboorteplaats, eerdere

woonplaatsen, huwelijk, dienstplicht, e.d.
- kinderen.

Samengevat kan worden gesteld dat de volgende vragen centraal
stonden:
- waarom is een persoon of huishouden vertrokken? Daarbij is met

name van belang of er sprake is van een gedwongen vertrek van
wege het ontbreken van een passende woning of van een bouwkavel;

- wenst de betrokkene of het huishouden naar de kern van vertrek
terug te keren?

- welke sociale en/of ekonomiese binding had een vestigende persoon
of huishouden met de desbetreffende kern.

Overwegingen ten aanzien van de onderzoeksopzet

De betrekkel;jke onbekendheid met dit onderwerp van onderzoek en
de verwachting dat zelfs op het nivo van de kernen vrij gedetail
leerde informatie zou kunnen worden verkregen was aanleiding om
een ruim aantal vragen in de enquete op te nemen.
Voor de (beleids-)vragen op gewestelijk nivo waren niet alle vragen
strikt nodig; maar in eventuele deelstudies en voor nader onderzoek
blijft dit materiaal ter beschikking.
De aanvankelijk nagestreefde deel-analyses, per afzonderlijke kern
en per afzonderlijk huishoudentypen, bleken niet uitgevoerd te
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kunnen worden. Dit is niet alleen een gevolg van het soms lage
antwoordpercentage, maar het wordt ook veroorzaakt door de grote
spreiding in de antwoorden. Dit maakt het werken met bundeling
van gegevens (aggregatie) op kernnivo onmogelijk. Ophogingen
en vooruitberekeningen (prognoses in aantallen) kunnen daarom niet
per kern worden ontleend aan het onderzoekmateriaal. Het totale
enquetebestand, omvattende 2206 volledige antwoordlijsten, geeft
echter wel de gewenste informatie over de kwalitatieve aspekten
van het verhuisgedrag. Dit is juist datgene waarnaar in geweste
lijk verband de vraag uitging: het karakter van de verhuizingen,
de wensen, waarderingen en de gevoelens bij de betrokkenen.

Een omstandigheid die bij de opzet van het onderzoek ruim onder
schat bleek te zijn is, dat een flink aantal huishoudens meer
dan een keer verhuisden in de studieperiode 1974-1980.
Als trefwoord is in de wandelgangen het begrip 'supermobielen'
ontstaan, maar die term kan lei den tot een wat overtrokken beeld.
In bijlage 2 gaan wij in op de aard en de omvang van dit verschijn
sel van het meervoudig verhuizen.

Reeds in het begin van het onderzoek is bepaald dat de z.g.n. po
pulatie van het onderzoek zou worden gevormd door de inwoners van
landelijke kernen en daarvan alleen de daadwerkelijk verhuizenden
(vertrekkend en vestigend). Ekstra voorwaarde was nog dat er daad
werkelijk een wooneenheid vrij kwam. We dienen dus steeds voor
ogen te houden dat er geen totaalbeeld wordt geboden. Inwoningen
en velerlei vormen van samenwonen vallen buiten het beeld; ook
verhuizingen binnen eenzelfde kern zijn niet in het onderzoek be
trokken. Hetzelfde geldt voor bewoners/verhuizenden in en tussen
de stedelijke gebieden. Voorts zijn 'blijvers', die hetzij met
vreugde dan wel morrend aan hun stek waren gebonden niet onder
vraagd.
Wij signaleren dit niet als een tekort, maar als een aanwijzing
opdat er geen onjuiste konklusies of misverstanden aan het onder
zoekmateriaal worden verbonden.
Voor de strikte beleidsvraagstelling over de woonwensen en het ver
huisgedrag in relatie tot de landelijke kernen is het enquete
materiaal juist. Gebruik voor alomvattende berekeningen over be
volkingsverdeling en -mobiliteit zou echter tot onjuiste uitkomsten
lei den. Het onderzoek was daarop ook niet gericht.

De snelle verandering in vooral de ekonomiese omstandigheden die
in de peri ode 1980-1983 manifest is geworden heeft het karakter
van de (beleids-)vraagstellingen vrij drasties gewijzigd. In de
Nota van Aanvullingen op het GSP (maart 1983) is hierop reeds
ingegaan. Teruglopende markt, vereenzijdiging van/in het woning
bouwpakket, verminderde kontigenten en toenemende zorgen ten
aanzien van de bouwgrondeksploitatie leidden tot een situatie
die ons nu dwingt tot "verdel ing van de schaarste".
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Inmiddels geeft het rijksbeleid met o.a. de publikatie van de
konsept-Herziening van de Struktuurschets voor de Verstedelijking
(november 1983) een nadrukkelijke gerichtheid op de stedelijke
gebieden en met name op de Randstad Holland en (vooral) de
'vier grote steden ' . Dit betekent een verdere verslechtering
van de konti ngenteri ngsperi ode van de gesubsidieerde woningbouw
voor de 'matig verstedelijkte' en landelijke gebieden.
In deelnota C (Beleidsadvies) zal nader op deze veranderings
tendenzen worden ingegaan. Het konstateren van deze veranderingen
betekent in ieder geval dat prognoses of vooruitberekeningen
vanuit konstateringen over voorgaande perioden (zoals in ons
geval 1974-1980) dubieus is. Wat een meer konstant beeld ver
toont: de woonwensen en voorkeuren van de mensen,kan vanuit onze
onderzoekresultaten worden gekoppeld aan verkenningen (en even
tueel scenario's) voor de komende ontwikkelingen.

Wijze van rapportering van de resultaten

Zoals reeds in deelrapport A (Inleiding) is opgemerkt kan het weer
geven van zeer veel informatie snel onoverzichtelijk worden. Het
is prakties niet mogelijk, maar ook niet wenselijk, om 'alle ' in
teressen in toelichtende vorm tot hun recht te laten komen. De
inhoud van dit rapport biedt een samenvatting die vooral is gericht
op de levende vragen met betrekking tot de beleidsvorming rond het
Gewestelijk Struktuurplan en het nog samen te stellen kernenplan
c.a. De toelichting fungeert als wegwijzer en waar gewenst kan
aan het totale gegevensbestand te alle tijde informatie worden
ontleend. Hiertoe is een volledige luitdraai l van alle basistabellen,
tesamen met een kodeboek gedeponeerd op het bureau van het Gewest
Noord Limburg.
In overeenstemming met de rapportage in deel A is gekozen voor een
indeling van de gegevens volgens de in het Struktuurplan gehanteerde
'Hierarchie van de Verzorgingscentra'. Teneinde een zo groot moge
lijk overzicht te verkrijgen is de door ons van belang geachte
informatie gerangschikt in een reeks standaardtabellen. Deze zijn
hierna volgend opgenomen. De 'kopl van iedere tabel geeft aan welke
betrekkingen of vraagpunten in de desbetreffende tabel aan de orde
worden gesteld. In de ruimte I Kommentaar' wordt iets medegedeeld
over de meest opvallende gevolgtrekkingen die uit de tabel kunnen
worden getrokken. Hierbij wordt, zoals reeds is opgemerkt, inge
speeld op de aktuele beleidsvragen, die aanleiding waren tot dit
onderzoek.
Aansluitend op de tabellenverzameling wordt in de volgende paragraaf
een samenvattend en afrondend kommentaar gegeven. Deze informatie
wordt verder gebruikt in het deelrapport C: Beleidsadvies.
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N.B. Wij wijzen er met nadruk op dat de in de tabellen weergegeven
situaties, opvattingen en voorkeuren die zijn van mensen/huis
houdens welke daadwerkelijk hebben deelgenomen aan verhuizingen.
Het betreft dus geen algemeen geldige opinies of wensen van
de ' gemiddelde' inwoner van een kern van een bepaald type.
In de gebiedskategorieen I (Venlo-Blerick) en II (Venray)
gaat het alleen om de mensen die zich in die stedelijke kernen
hebben gevestigd vanuit het landelijke gebied.

Samenvattend overzicht van de deelkommentaren; konklusies

In de hiernavolgende tabellenreeks (in totaal 115 tabellen) zlJn
de deelkommentaren opgenomen. Per tabelgroep van A tim L zijn hierover
de volgende hoofdlijnen en konklusies getrokken.

A. Vorige woning en kenmerken van de verhuizenden

- vanuit de kleinere kernen verhuizen relatief vaker jonge mannen;
bij de vrouwen konstateren we dit effekt niet;

- het geboortejaar van het 2e kind heeft relatief vaker in de
kleinere kernen effekt op de verhuizing;

- wat betreft het geboortejaar van het 1e kind treedt een dergelijk
effekt vooral in kategorie 3 op;

- vanuit de kleinste kernen (kategorie 5) verlieten de meeste ver
huizenden een bestaande woning;

- daarnaast zijn het juist die kernen vanwaar vaker de startende
huishoudens kwamen;

- zowel mannen als vrouwen uit de grotere kernen bleken vaker en
langer een periode voor ziekte of studie elders gewoond te hebben;

- Venlo/Venray blijkt voor mannen zowel als vrouwen relatief vaker
de eerste en tevens de vorige woonplaats te zijn;

- in de onderscheiden kategorieen maakt de man vrijwel even vaak deel
van de huishoudens uit.

Samenvattend leidt dit tot de volgende konklusie:

Uit de kleinste kernen zijn enerzijds de huishoudens vooral verhuisd
vanwege gezinsuitbreiding, m.n. de geboorte van het tweede kind,
vaker vanuit een bestaande dan een nieuwe woning; anderzijds komen
uit die kernen vaker jonge mannen en startende huishoudens.

B. Verhuizen en huwen/samenwonen

het jaar waarin gehuwd werd of waarin men is gaan samenwonen is
sterk geassocieerd met de verhuizing naar de huidige woning;

- dat geldt vooral ook voor de huishoudingen afkomstig uit de
kleinere kernen.
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Samenvattend:

het moment van huwelijk of samen gaan wonen is tevens het moment
van verhuizen, hetgeen in de kleinere kernen sterker tot uitdruk
king komt.

c. Vorige woonplaats en huidige woonplaats

- voor verhuizing blijkt in alle kategorieen 'woning en woon
omgeving' als tweede motief genoemd;

- leidend motief is over de kategorieen verschillend, zo wordt
voor Venlo/Venray vaker de beschikbaarheid van een passende woning
genoemd, terwijl in de kleinste kernen de nadruk ligt bij de woon
plaats van de partner;

- uit Venlo/Venray gaat het daarbij tevens om huishoudens die ge
huisvest zijn in meergezins- en hoogbouwwoningen daarbij het
vooral om huurwoningen gaat;

- vanuit de kleinere kernen vertrekken vaker huishoudens (gehuwden)
zonder kinderen;

- huishoudens die een huurwoning zochten zijn vooral in Venlo/Venray
terecht gekomen, terwijl de andere kategorieen in de kleinere
kernen zijn gaan wonen;

- in het algemeen geeft de verhuisbeweging een sterke verschuiving
tussen vorige en huidige woonplaats (kategorie) te zien.

Samenvattend:

Met betrekking tot het vertrek vanuit de vorige woonplaats wordt in
Venlo en Venray vooral het argument beschikbaarheid van een woning
genoemd terwijl in de kleinere kernen de woonplek van de partner als
leidend motief naar voren treedt. Vooral vanuit Venlo/Venray gaat het
daarbij relatief vaker om huishoudens die gehuisvest waren in huur
woningen in meergezins- en hoogbouw. Huishoudens die een huurwoning
zochten zijn vooral naar deze twee plaatsen gekomen.
Uit de kleinere kernen verhuizen relatief vaker huishoudens met
kinderen.

D. Vorige woning en huidige woning

- men is vooral verhuisd naar woningen van hetzelfde type als waar
men vandaan kwam; vooral als dat eengezins-achtige woningen betrof;

- men is vooral naar premie-koopwoningen verhuisd;
- bij eerste vestiging worden vooral gewone woningen betrokken;
- ca. 25% van de geenqueteerdenhad voorheen een woning buiten het

gewest, terwijl thans ca. 30% van hen buiten het gewest in een
woning gehuisvest is;

- over de laatste verhuizing oordeelt men vaker positief als men
een woning achterliet dan startende huishoudens. Dit blijkt
enerzijds iets sterker voor huishoudens die uit een huur- als die
welke uit een koopwoning kwamen; anderzijds gaat het daarbij om
verlaters van meergezins- en hoogbouwwoningen.
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Samenvattend:

Huishoudens zijn naar de huidige woning in het algemeen gekomen
vanuit een nagenoeg gelijksoortige woning, waarbij de nadruk op
premie-koopwoningen ligt. Huishoudens die vanuit een andere woning
kwamen reageren vaker positief over hun laatste verhuizing, dan
startende huishoudens. Deze laatste kategorie blijkt overigens
vooral in gewone woningen terecht gekomen te zijn.

E. Verhuizen en werken

- voor mannelijke zowel als vrouwelijke beroepsbeoefenaren heeft
verhuizing geen effekt op beroepsuitoefening gehad;

- ook op de plaats van werken niet, deze is in het algemeen dezelfde
gebleven;

- het heeft in het algemeen geen wijziging van sociale beroepsgroep
geimpliceerd;

- het hebben van werk blijkt niet of nauwelijks invloed te hebben op
de zienswijze over de laatste verhuizing.

Samenvattend:

De arbeidssituaties van man en vrouw voorheen en thans zijn door
de laatste verhuizing niet of nauwelijks beinvloed c.q. veranderd.

F. Beroep en woonplaats

- varierend van 82 a 93% hebben de mannen een beroep; in Venlo/Ven
ray ligt het percentage het laagst, in kategorie 4 het hoogst;

- ca. 29 a 46% van de vrouwen heeft een beroep, in kat. 2 ligt dit
percentage het laagst, in kat. 3 het hoogst;

- in de grotere kernen ligt de arbeidslokatie van de mannen vooral
in de woongemeente, in de kleinere kernen en van de huishoudens
buiten het gewest ligt de arbeidsplaats vooral buiten de woon
gemeente doch binnen het gewest;

- de zones vertonen geen duidelijk beeld qua differentiatie naar
sociale beroepsgroepen.

Samenvattend:

De beroepssituatie van de huishoudens wijkt over de onderscheiden
zones onderling niet veel af; uitzondering, doch begrijpelijk, vormt
daarop dat de meeste in Venlo/Venray woonachtige beroepsuitoefenaars
hun arbeidslokatie in eigen woonplaats hebben.

G. Huidige woonplaats en een aantal kenmerken van de huishoudens

- zij die buiten het gewest zijn gaan wonen:
. konden op de plaats waar zij zochten niets geschikst vinden
• hebben relatief veel thuiswonende kinderen
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zij die in de grotere kernen (kat. 2) ZlJn gaan wonen:
• konden in de plaats waar zij naar een woning zochten niets

geschikst vinden;
wensten vooral een 2 onder 1 kap en woning in rij

- zij die zijn verhuisd naar Venlo/Venray:
• 1e motief: familie-omstandigheden
• 2e motief: overwegingen omtrent woning en woonomgeving
· relatief veel thuiswonende kinderen
• vooral in etagewoningen (max. 3 lagen)
• naast koop- vooral huurwoningen van woningbouwvereniging

en van partikulieren
- zij die naar de kleinere kernen zijn verhuisd (kat. 3-5):

• weinig t.g.v. werk of studie
• vaker vanwege de partner
• vooral in vrijstaand en 2 onder 1 kap woningen.

Samenvattend:

De huishoudens zijn over het algemeen naar hun huidige type woon
plaats verhuisd op basis van enigszins verschillende achtergronden:
niets geschikt kunnen vinden was soms aanleiding om buiten het
gewest (ook van belang in kat. 2) te gaan wonen, het betreft daarbij
vooral huishoudens met veel thuis wonende kinderen; voor Venlo/Venray
zijn familie-omstandigheden en overwegingen omtrent woning en woon
omgeving van belang geweest, ook hier gaat het om grotere gezinnen,
die nu vooral in huurwoningen in etagebouw gehuisvest zijn.

H. Huidige woonplaats en verhuizing naar een toekomstige woning

-huishoudens willen in de toekomst naar woonsituaties met minder
woningen onder de kap. Met een sterke nadruk op de vrijstaande
woningen als gezocht objekt; dat geldt voor alle onderscheiden
zonekategorieen;

- over de kategorieen blijken er geen opmerkelijke verschillen ten
aanzien van de gewenste financieringswijze van de toekomstige
woning, de nadruk ligt op koop;
nadruk ligt op voorkeur voor de gewone woning, dit komt enigszins
nadrukkelijk tot uitdrukking bij de huishoudens die thans buiten
het gewest wonen;
ten behoeve van een toekomstige verhuizing schrijven huishoudens
zich in de grotere kernen relatief vaker in bij bemiddelaars
voor woningzoekenden;
opvallend is de grote groep verhuisgeneigdendie daar (nog) geen
enkele aktiviteit voor ontplooid hebben, doch dat beeld is met
uitzondering van Venlo/Venray over de gebiedskategorieen overeen
komstig;
een bijzonder sterke verhuisneiging wordt gekonstateerd in Venlo/
Venray;
bij verhuizing wordt geopteerd voor dezelfde zone als waarin op
dit moment gewoond wordt;
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- voor de verhuizing melden huishoudens uit de zones waarin de
grotere kernenliggen relatief vaker als eerste motief 'familie en
kennissen ' , terwijl huishoudens uit de andere gebieden vaker
'gezell;gheid en voorzieningenniveau ' noemen.

Samenvattend:

Tussen de onderscheiden zones komen voor een aantal aspekten niet
of nauwelijks opmerkelijke verschillen voor: huishoudens willen
vooral in dezelfde zone blijven wonen en kiezen daarbij vooral voor
gewone, vrijstaande koopwoningen.
Wel zien we opmerkelijke verschillen bij de aktiviteiten die voor
de komende verhuizing ontplooid worden en de drang en motieven die
aan die verhuizing ten grondslag liggen. Huishoudens woonachtig in
gebieden met grotere kernen schrijven vaker in bij bemiddelaars
voor woningzoekenden terwijl bij de andere zones tevens opvalt dat
men (nog) geen enkele aktiviteit voor die verhuizing ontplooid
heeft.
Zeer nadrukkelijk wordt door huishoudens in het gebied Venlo/Venray
vaker de wens om te verhuizen geuit.
Huishoudens in de grotere kernen noemen als motief relatief vaker
'familie en kennissen ' , de overige huishoudens noemen 'gezelligheid
en voorzieningenniveau ' relatief vaker.

I. Vorige woonplaats en toekomstige woonplaats

- er is een sterke voorkeur bij toekomstige verhuizing voor dezelfde
type woongebied als waar men voorheen gewoond heeft;

- 40 a 50% kiest daarbij voor dezelfde soort woning;
een dergelijke verhuizing gaat niet gepaard met veranderingen in
financieringswijze van de woning;

- wel zien we verschuivingen in het type woning waarbij het vooral
gaat om verschuivingen van enerzijds meer onder 1 kap naar minder
onder 1 kap woningen en anderzijds van meergezinsbouw en hoogbouw
naar laagbouw.

Samenvattend:

Bij een toekomstige verhuizing wordt voornamelijk geopteerd voor
hetzelfde zonetype, dezelfde soort en dezelfde financieringswijze
van de woning als waar(in) men vroeger gewoond heeft, een uit
zondering daarop vormt het type woning, want huishoudens streven
er nadrukkelijk naar te gaan wonen in situaties met minder woningen
onder de kap dan voorheen.

J. Zienswijze en aspekten m.b.t. de vorige verhuizing

- huishoudens in een huurwoning thans oordelen vaker negatief over
hun verhuizing naar het huidige woonadres;

- daarbij blijkt het vooral te gaan om meergezins- en hoogbouwwoningen
want het zijn vooral huishoudens die in dat type huizen woont die
zich vaker negatief geuit hebben;

- de soort woning (bejaarden-, bedrijfs-, gewone woning) blijkt
hierop geen invloed te hebben;
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- woonde een huishouden voorheen bij hun ouders in dan reageert
men over zijn laatste verhuizing vaker onverschillig dan huis
houdens die van de ene woning naar een andere verhuisd zijn dan
wel anderzinds inwonend waren;

- vooral jongere mannen (geboren tussen 1950-60) uiten zich minder
vaak positief over die verhuizing dan de andere kategorieen;

- de zienswijze over de vorige verhuizing blijkt (ook) van betekenis
te zijn voor de aktuele wens om te verhuizen: huishoudens met een
positief oordeel over de vorige verhuizing vertonen relatief weinig
verhuisplannen, in tegenstelling tot hen die zich negatief uit
lieten. Daar komt uitdrukkelijk vaker de wens om te verhuizen naar
voren;

- de voorheen gezochte soort woning waarin men uiteindelijk is gaan
wonen, blijkt geen effekt te hebben op de zienswijze over de ver
huizing naar de huidige woning;
overigens zij opgemerkt dat meer dan 93% in een soort woning terecht
gekomen is die overeenstemt met de soort woning waarnaar gezocht is.

Samenvattend:

Een negatieve kijk op de vorige verhuizing zien we vaker bij huis
houdens die relatief jong zijn, in gehuurde, meergezins- en hoogbouw
woningen gehuisvest zijn; bij deze kategorie wordt een nadrukkelijke
verhuiswens gekonstateerd.

K. Verhuisplannen en huidige vs vorige woonsituatie

- huishoudens wier verhuizing bijna rond is vormen een kleine groep,
zij wonen in een gewone, koop of huurwoning;

- huishoudens met verhuisplannen in de komende jaren wilden bij
hun vorige verhuizing vooral naar een andere soort woning dan
waarin zij thans wonen;

- huishoudens met matige verhuisplannen wonen nu vooral in een
bedrijfswoning doch zochten voorheen naar een gewone, huur- of
koopwoning;

- huishoudens zonder verhuisplannen wonen thans in de woning die
zij voorheen zochten.

Samengevat:

Hoewel er geen sprake is van een uitgesproken beeld geven huis
houdens die bij hun vorige verhuizing niet terecht gekomen zijn in
woningen die zij toendertijd gezocht hebben, van een matige tot
sterke verhuisneiging blijk.

L. Zienswijze over de vorige verhuizing en de toekomstige verhuizing

- ca. 25-50% der huishoudens kiest bij een toekomstige verhuizing
voor een woonadres in dezelfde zone als waar zij op hun vorig
woonadres gehuisvest waren;

- deze keuze voor dezelfde zone om naar te gaan verhuizen (of te
blijven wonen) hangt niet of nauwelijks samen met de zienswijze
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over de verhuizing naar het huidige woonadres;
- die ziensv/ijze wordt ook niet of nauwe~ijks beinvlo:d door de

overgang van huidige naar een toekomstlge s~~rt wonlng, wa~t de
overgrote meerderheid der huishoudens zou blJ een ~oek~~stlge ver
huizing voor dezelfde woning opteren als als.waarln.zlJ nu ook.
wonen (een uitzondering daarop vormt de relatlef klelne kategorle
die naar een bejaardenwoning will;

- hetzelfde geldt voor het effekt van een overg~ng van.financierings
type van de huidige naar die van de toekomstlge wonlng;

- alsmede het effekt met be~rekking tot huidige en toekomstige type
woning (laagbouw, meergezlnsbouw).

Samenvattend:

De zienswijze over de vorige verhuizing veroorzaakt niet of ~auwelijks

een verwisseling van de huidige ten opzic~te ~an ~e toekomstlge
woning met betrekking tot de kenmerke~: sltuer1ng 1n zones, soort,
type en financieringswijze van de won1ng.

UITWERKINGEN VAN HET ONDERZOEKMATERIAAL

Met het in de deelrapporten A en B ter beschikking staande materiaal
kunnen verschillende bewerkingen worden uitgevoerd. Ten aanzien van
de beleidsvorming zal dit, via konklusies, gebeuren in deel C, dat
tot de afronding van het onderzoek wordt gerekend.
Echter ook voor later opkomende vragen en afwegingen kan het materiaal
worden gebruikt.
Wij merken hier reeds op dat bij uitvoerige bewerkingen van de grote
hoeveelheid cijfermateriaal op enkele plaatsen (kleine) verschillen
kunnen optreden. Die hebben te maken met welhaast onvermijdelijke
dUbbeltellingen die zijn ingeslopen, onduidelijkheden over het al of
niet 'starter' of reeds zelfstandig gevestigd zijn e.d. De verschillen
zijn echter marginaal en dienen in de uitwerking te worden geaksepteerd.

Bevolking, woningvoorraad en beschikbaarheid

Op grond van het tabellenmateriaal uit deelrapport A en door de toe
voeging van gegevens tot het jaar 1982 is de overzichtstabel die in
deel A was opgenomen uitgebreid en geaktualiseerd. Dit is gebeurd in
tabel BA, die hierachter is opgenomen. De gegevens over bevolking en
woningvoorraad per gemeente en kern zijn uitgebreid tot 1982 en
geindekseerd.
Vervolgens is de beschikbaarheid van woningen in resp. bestaande voor
raad en in (door) nieuwbouw nagegaan. Dit betreft dus de in iedere
kern daadwerkelijk door verhuiz;ng betrokken woningen.
Deze aantallen zijn gerelateerd aan de totale woningvoorraad in 1978.
We zien hieruit welk aandeel van de woningen (in %) betrokken was
bij de nieuwe vestiging van een huishouden.
Het is opmerkelijk om te konstateren dat in veel gevallen het aandeel
van de bestaande vrij gekomen woningen van eenzelfde orde van grootte
is als het aandeel van de nieuwbouw.
In het totaalcijfer over het gewest zien we dat de bijdrage van de
bestaande bouw (32,7%) die van de nieuwbouw (24,3%) ruim overtreft.
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ONDERZOEK VERHUISBEWEGINGEN GEWEST NOORO-LIMBURG

~ ABEL BA: Omvang bevolking en woningvoorraad 1974 - 1978 - 1982 per kern
Beschikbaar kcnen van bestaande woninoen (turnover) en nieuwbouw 1974 • 1980

kernen be\olking wonin!)voorraad ,beschikbaarnei d (1974-1980)
nivo kode 28-2 1-1 index 1978 2B-2 '-I index 1978 I- I 'incex 1982 bestaande in % nieuw in %

1971 1978 (1971 • 100) 1971 1978 (1971 z 100) 1982 ('71,.100) voorraad voorraad bouw Yoorraad
197£ 1978

Venl0 15.-- 62.905 fi2.228 99 16.790 20.357 121 22004 131
I I Venray 16.57 17.5'39 22.770 129 4.049 6.393 158 7050 179 (niet in verhuisonderzoek)

III Tege1en 14.45 18.335 18.239 99 4.535 5.436 120 5821 128He 1den- Pann i ngen 07.23 8.430 10.EJ6 127 1.945 1.006 154 3512 le8 1295 43,1 798 26,SHorst 08.27 8.965 ~.'144 111 2.124 2.809 132 3069 144 1182 42, I 590 21,0
IV Reuver/Offenbeek 02.a6 8.445 8.752 104 2.095 2.621 125 2978 142 1604 23,0 600 22,9Sevenum 13.43 4.650 5.423 : 117 1.055 1. 379 131 1543 146 434 31,5 228 16,5Meijel 12.40 4.635 5.107 110 1.010 1. 329 132 1516 ISO 481 36,2 652 49,1Maasbree 10.33 3.890 4.991 128 885 1. 375 155 } 33C5 186 383 27,9 378 27,5Baarl 0 10.32 3.990 4.~09 123 890 1. 374 154 418 30,4 465 33,88e rgen" (O+N) 04.10 3.385 4.679 138 890 1.449 163 1596 179 720 49,7 306 21,28e lfe 1d 03.07 4.2~5 4.673 109 1.020 1. 330 130 1501 147 274 20,6 294 22,1Grubbenvorst 06.16 3.445 4.55'3 132 800 1. 256 157 1350 169 523 41,6 212 16,9Ve 1den 01. 03 3.665 4.360 119 825 LIn 144 1419 172 318 26,7 408 34,2Arcen 01.01 2.230 2.452 109 575 707 123 782 136 211 29,C 73 10,3
V Kesse1-dorr) 09.30 2.605 2.542 98 625 730 117 905 145 282 38,6 206 28,2Well 04.12 2.120 2.307 10~ 495 685 138 776 157 190 27,7 176 25,7Beesel 02.04 2.085 2.284 110 480 ·669 139 740 154 91 13,6 145 21,7Afferden 04.08 2.085 2.188 105 460 60S 132 662 140 166 27 ,4 101 16,7Siebengewald 04.11 2.030 2.105 104 485 624 129 682 141 204 32,7 135 21,6lottum 06.17 1. 985 2.n02 101 450 562 125 590 131 106 18,9 107 19,0America 08.24 1.845 1.836 99 371 454 122 523 141 130 28,6 116 25,6Meerl0 11. 36 1. 030 1.625 158 225 460 204 499 222 184 40,0 84 18,3Wanssum 11.39 1. 370 1.625 119 320 484 151 541 169 212 43,8 183 37,8
VI Ysselstey!' 16.60 1.865 1. 920 103 384 474 123 553 144 160 33,8 94 13,8leunen 16.52 1.651 1. 913 116 360 504 140 550 153 162 32,1 119 23,6Beringe 07.18 1. 895 1. 854 98 385 456 118 508 132 170 37,3 134 29,4Oostrum 16.55 1.459 1.766 121 350 464 132 512 146 158 34, I 157 33,8Heldersl0 08.28 1. 77') 1.760 9'3 350 416 119 476 136 110 26,4 105 25,2Hegelsom 08.26 1.590 1. 5J6 100 335 431 129 492 147 lZ I 28,1 106 24,6Grashoek 07.20 1.445 1. 508 104 315 386 122 437 139 112 29,0 89 23,1Wel1erlooi 04.13 1.17') 1. 230 105 255 336 132 361 142 116 34,5 71 21,1Kessel-Eik 09.31 930 1.200 129 195 330 169 222 114 59 17,8 18 5,5Meterik 08.29 1.050 1. 199 114 253 301 119 335 132 65 21,6 77 25,6Koningslust 07.22 1.120 1. 183 106 200 242 121 265 132 57 23,6 52 21,5Oirl0 16.54 1. 110 1.150 104 239 291 122 326 136 82 ~8,2 60 20,6lOITlTl 01.02 820 1.126 137 185 288 156 328 177 88 30,6 44 15,3Kronenberg 13.42 895 1.047 126 185 286 154 295 159 63 22,0 60 21,0Tienrai j 11.38 950 1.023 108 225 298 132 314 140 89 29,9 45 15,1Swolgen 11. 37 910 1.006 III 215 268 125 302 '40 91 34,0 62 23,1Broekhui zenvorst 05.15 810 984 121 210 284 135 ..

~54 101 35,6 43 15. It1erse10 16.53 980 977 100 210 . 264 126 305 '45 lID 41,7 73 27,7Bl i ttersl/ijck 11. 34 960 966 100 220 250 114 295 134 69 27,6 67 26,8Egchel 07.19 755 785 104 140 185 132 202 i44 61 33,0 49 26,SBroekhui zen 05.14 565 754 133 135 221 164 *531 83 37,6 49 22,2Castenray 16.50 770 749 97 159 195 123 230 145 70 35,9 42 21,5Veu1en 16.58 S77 559 95 118 127 108 131 111 41 32,3 14 11,0Hei::!e 16.51 482 528 109 103 133 129 146 142 46 34,6 36 27,1Griendtsveen 08.25 490 484 99 80 131 164 144 180 43 32,8 24 18,3Geys teren 11.35 405 454 112 90 105 117 125 139 37 35,2 35 33,3Vrede;>eel 16.59 348 306 88 60 64 107 66 110 21 32,8 6 9,4E~ertsoord 13.41 395 253 89 70 71 101 80 114 20 28,2 5 7,0Smakt 16.56 239 239 100 52 54 104 57 110 17 31,S 6 1I ,1
Gewest Noord-limcyrg Z04.425 222.816 109 49.477 65.141 132 71. 952 145 10.760 32,7 7.999 24,3

BROIi: Basismateriaal Partners ,
Bijlage VIII.'. (jan.1980)
Bureau Onderzoek en Statistiek Gem. Venlo



BIJLAGE 1
VRAGENLIJST VERHUISBEWEGINGEN GEWEST NOORD-LIMBURG

3pe 5 on, I r chtl g, etc.

Respondentnummer (1-5)

(Eers t enkele vragen i .v.m. uw huidige woning)

1. Huidi~e woonplaats ............................. (6-])
(niet naam van cemeente, maar van dorp of stad)

2. Bent u, waar u nu woont, hoofdbewoner of onderhuurder/kamerbewoner7 (8)

hoofdbewoner (of partner van) 1 .....

onderhuurder (kamerbewoner) 2

3. In wat voor soort woning woont u nu7 (9)

bejaardenwoning 1 .....

bedrijfswoning (b.v. bij winkel of agrarisch bedrijf) 2

n i n i n

"

gewone woning 4

4. In wat voor woning naar financieringswijze woont u nu7 ( 10)

koopwoning (inclusief eigen bouw) 1 .....
premiekoopwoning 2

huurwoning gemeente 3

huurwoning woningbouwvereniging 4
-

huurwoning van particul ier 5

n.v.t./weet niet 6

5. In wat voor type woning woont u nu1 ( 11)

vrijstaande woning 1 .....

twee onder een kap 2

won in') In r i j 3

etagewoning (maximaal 3 lagen) 4

hoogbouw 5

overige 6

n. v. t. 7



6. In welk jaar bent u vanuit uw vorige dorp of stad in uw
huidige woonplaats kamen wonen?

in 19 ....

(12-13) 12. Geboortejaar van de man:
19 .. ·· ,---
n. v. tol I

03-34)

7. Toen u vanuit uw vorige dorp of stad in uw huidige
woonplaats uw wonlng betrok, wat voor soort wonlng was
dat toen?

(14 )
13. Geboortejaar van de vrouw:

19 ...

n.v.t.le..-_J

(35-36)

n. v. t.

nieuwe woning

bestaande woning 2 14. Geboortegemeente van de man: ••••••••••••••• e •• ••••••••

I I
(37- 38)

n.v.t./weet niet

(Nu volgen enkele vragen over uw hulshouden)

8. Hoe is momenteel uw huishouden samengesteld?

3

(15)

15. Kerkdorp, waar man geboren is:

16. Geboortegemeente van de vrouw:

......................... .
n. v. t.

139-40)

(41-42)

(45-58)

(4~-44)

1'---_1
.......................... .
n. v. t.

n. v. t.

(Nu volgen enkele vragen over uw vroegere woonplaatsen)

18. Woonplaatsen van de man vanaf geboorte:
(niet naam van gemeente, maar van dorp of stad; aileen die
plaatsen noemen, waar man tenminste 3 jaren heeft gewoond)

17. Kerkdorp, waar vrouw geboren is:

----------------------------_._~--_.(16)

2

2

v'·ouw maak t geen dee I uI t van hu Ishouden

man maakt geen dee! uit van huishouden

vrouw maakt deel uit van huishouden

man maakt dee! uit van huishouden

9. Hoeveel thuis wonenrle klnderen hebt u?

10. Koeveel overlge leden telt uw huishouden nog meer?

11. Wat zijn de geboortejaren van uw thuis wonende kinderen?

n. v. t.

eerste kind 19 ....

( 17)

(18)

(19-32)

van 19. .. tot 19. in: .,

van 19. tot 19. .. in: ..
van 19. .. tot 19· . in:

van 19. tot 19. in:

van 19. tot 19. .. in: .. .. .,
van 19. tot 19· in: .. .. ..

n. v. t. I I

tweede kind

derde kind

vierde kind

19 ....

19 ....

19.· ..

19. Woonplaatsen van de vrouW vanaf geboorte:
(niet naam van gemeente, maar van dorp of stad; at leen die
plaatsen noemen, waar vrouw tenminste 3 jaren heeft gewoond)

vijfde kind

zesde kind 19 ....

van 19· tot 19. in: .. .. ..
van 19· tot 19. in: ..
van 19. tot 19 .. .. in: ., ., .. .. .,

van 19. tot 19. in: .. ., ..
van 19· tot 19. in: .. .. .. .,

van 19. tot 19. in: .. ..
n.v. to L I



Respondentnummer

lO. Jndien de man ergens woont/woonde vanwege dienstplicht,
ziekte (b.v. inrichtlng of sanatorium) of studie
(b.v. kostschool of als kamerbewoner), wanneer en waar
is/was dat dan?

van 19..... tot 19..•.. In:

van 19....• tot 19 ••..• in:

van 19..... tot 19•.... In:

n.V. to

21. Indien de vrouw ergens woont/woonde vanwege ziekte
(b.v. inrichtlng, of sanatorium) of studie (b.v.
kostschool of als kamerbewoonster), wanneer en waar
is/was dat dan?

(1- 4)

(5-7)

(8-9)

\J/

24. Hoe was op dat moment, dat u in uw huidige woonplaats ging
wonen, uw burgerI ijke staat?

-
gehuwd (of samenwonend) met kinderen 1

1--.
gehuwd (of samenwonend) zonder kinderen 2

weduwnaar/weduwe met kinderen 3

weduwnaar/weduwe zonder kinderen 4

gehuwd geweest (gescheiden) met kinderen 5

gehuwd geweest (gescheiden) zonder kinderen 6

ongehuwd met kinderen 7

ongehuwd zonder kinderen 8

( 13)

22.

van 19 ..•.. tot 19 ..•.• in:

van 19.••.• tot 19 ••.•• in:

van 19•..•• tot 19 ..••. in:

n. v. to

(Nu volgen enkele vragen i .v.m. uw verhuizing uit uw vorige woonplaats)

In welk jaar bent u gehuwd of met een partner gaan samenwonen?
(bij meerdere huwelijken of samenwoningen het laatste opgeven)

in 19 •••••

n. v. to

(10-11)

25. Hoe was u in uw laatste woning in uw vorige dorp of stad
gehuisvest?

als lid van het huishouden van ouders of anderen 1

als hoofdbewoner of als partner van hoofdbewoner 2

inwonend met eig.,n gezin of huishouden 3._-
inwonend als alleenstaande 4

26. Indien u in uw laatste woning in uw vorige dorp of stad als
hoofdbewoner gehuisvest was, in wat voor soort woning woonde
u dan?

(14)

(15)

23. Bent u in uw huidige woonplaats gaan wonen omdat u trouwplannen
had (wilde samenwonen), ofwei kort daarvoor getrouwd was (glng
samenwonen), waardoor u een wonlng wenste?

ill-en------------r--
2

-

(12)
bejaardenwoning 1

bedrijfswoning (b.v. bi j winkel of agrarisch bedrijf) 2

gewone woning 3

n.v.t./weet nlet 4



27. Indien u in uw laatste woning in uw vorige dorp of stad als
hoofdbewoner gehuisvest was, in wat voor soort woning naar
financieringswijze woonde u dan1

koopwoning 1

premiekoopwoning 2

huurwoning gemeente 3

huurwoning woningbouwverenlging If

huurwoning van particul ier 5

n.v.t./weet njet 6

28. Indien u in uw laatste woning in uw vorige dorp of stad als
hoofdbewoner gehuisvest was, in wat voor type woning woonde
u dan?

vrijstaande woning 1

twee onder een kap 2

woning in rij 3

etagewoning (maximaal 3 lagen) If

hoogbouw 5

over i ge 6

n. v. t. /weet niet 7

( 16)

(17)

29. Waarom bent u ujt uw vorige woonplaats naar uw huidige woonplaats
verhuisd1 (meerdere antwoorden mogelijk!)

ik/mijn partner kreeg werk elders
jk/mijn partner wilde/moest dichter bij het werk gaan O'
wonen

ik ben verhuisd vanwege studie 02

ik ben verhuisd naar woonplaats van pa rtner 03

ik kon geen, of geen passende, woning of bouwkavel vinden 04
in mijn vorige woonplaats

ik ben verhuisd vanwege bepaalde onaantrekkelijke kanten 05
van mijn vorige woonplaats

ik werd sterk aangetrokken door bepaalde aantrekkel ijke 06
kanten van de nieuwe woonplaats

ik ben verhuisd vanwege mijn/ons bedri j f 07

ik ben verhuisd vanwege omstandigheden m.b.t. hulshouden/ 08
faml! ie

ik kon daar heel gemakkel ijk en snel de gewenste woning 09
kri jgen

ik had andere redenen om te verhuizen 10

ik had geen belangrijk metief 11

30. Waar heeft u, voor u uit uw vorige woonplaats verhuisde,
naar een wonlng of een bouwkavel gezocht1

( 18-23:

(24-29)

eerste plaats, waar gezocht is

(event.) tweede plaats, waar gezocht

(event.) derde plaats waar gezocht is

is: .



IV} (9)

31. Wat heeft u in die tijd ondernomen om in die plaatsen, waar
u eerst gezocht hebt en waar het u niet is gelukt, aan een
(andere) woning te komen? (meerdere antwoorden moge! ijk!)

(30-33) 33. Waarop heeft u zich destijds bij het zoeken van een woning
gericht? (meerdere antwoorden mogel ijk!)

(36-3

eerst ge- tweede ge-
noemde plaats noemde plaats

1----------------.-
regelmatig geTnformeerd bij famil ie,
vrienden en bekenden

in laten schrijven bij gemeente als
belangstel1ende voor het kopen van een
bouwkavel

in laten schrijven bij een woningbouw
vereniging voor het huren van een woning

'01

02

03

11

12

13

kopen/huren van een bejaardenwoning 1

kopen/huren van een woning met bedr i j f 2

kopen van een nieuwbouwwoning 3

kopen van een bestaande woning 4

kopen van een bouwkavel 5

huren van een woning 6

n.v.t./anderszins 7

in laten schrijven bij gemeente voor het
huren van een woning

in laten schrijven bij een makelaar

04

05

14

15
34. Als u nu terug kijkt op uw verhuizing uit uw vorige woonplaats

naar uw huidige woonplaats, hoe ziet u deze dan?
(38)

u kwam niet in aanmerking voor een 01 05 ... 0 ...woning of bouwkavel

kon .........u kwam weI in aanme rk ing , maar u 02 06nlets vinden

andere reden, te weten ..................................
03 07......................................................................

n. v. t. 04 08

1------------------1--------1---------1

(9)

ja, verhuizing is b i jna rond 1

ja, binnen twee jaar 2

ja, binnen vi j f jaar 3

misschien later/weet niet 4
-

neen 5

u yond het toen erg en nu nog I

u yond het toen erg, maar nu nlet meer 2

u yond het toen prettig en nu nog 3

yond het toen prettig, maar nu niet meer 4u

het maakte u toen weinig uit en nu neg 5

het maakte u toen welnig uit, maar u vindt het nu erg 6

het maakte u toen weinig uit, maar u vindt het nu prettig 7

anderszins, te weten ................................................................. .. 8
.................................................................................................

(Nu volgen enkele vragen over een mogelijke verhuizing)

35- Bent u konkreet van plan om zo moge) ijk naar een andere
woonplaats te verhuizen?

04-35)

18

19

16

2010

08

07

09

06voortdurend advertenties nagekeken

eerst ge- tweede ge-
noemde plaats noemde plaats

niets ondernomen

n.v.t./weet niet

andere aktivitelten

zelf advertenties geplaatst
1-----------------+------+------;

17

32. Indien u in bepaalde p)aatsen hebt gezocht en u bent
daar niet geslaagd (zie vraag 30), waarom bent u dan
naar uw mening nlet geslaagd? (voor beide plaatsen
een antwoord)



(10)

'. lndien u de vorige vraag met 'ja' hebt beantwoord,
naar welke woonplaats wilt u dan verhuizen?

plaats, die de eerste voorkeur heeft:

plaats, die de tweede voorkeur heeft:

n.V. t.

Indien u vraag 35 met 'ja' hebt beantwoord, wat hebt
u dan tot nu toe ondernomen m.b.t. uw eerste voorkeur1
(meerdere antwoorden mogelijk!)

regelmatig geinformeerd bij fami I ie, vrienden aen bekenden
--_ ..

in laten schr i j yen bij gemeente als belangstellende
Ivoor het kopen van een bouwkavel

111 laten schrijven bij een woningbouwvereniging voor het
2huren van een woning

in laten schr i j yen bij gemeente voor het huren van een
3woning

in laten schrijven bij een make 1aa r 4

voortdurend advertenties nagekeken 5

zelf advertenties geplaatst 6

andere aktiviteiten, te weten ....................................... 7

nog njets ondernomen 8

n. v. t. 9

Als u naar de plaats van uw voorkeur zou verhuizen, naar
wat soort woning zou u dan zoeken?

bejaardenwoning 1

woning met bedri j fsruimte 2

gewone gezinswoning 3

overi ge 4

n. v. t. 5

(40-43)

(44-46)

(47)

(11 )

39. Als u naar de plaats van uw voorkeur zou verhuizen, (48)
voor wat voor soort woning naar financieringswljze
zou u dan, sekening houdend met uw mooelijkhp.den,
kiezen1

zelf bouwen (bouwkave J) 1 ....

koopwoning 2
.

premiekoopwoning 3

huurwoning 4

anders, te weten • a ................................................. 5

n.v.L 6

40. Ais u naar de plaats van uw voorkeur zou verhuizen, voor (49)
welk type won Ing zou u dan, .reken i ng houdend met uw
moge 1i j kheden , klezen?

vrijstaande woning 1 .....

twee onde r een kap 2

woning in rij 3

etagewoning (maximaal 3 lagen) 4

hoogbouw 5

overlge 6

n. v. t. 7

41- Indien u vraag 35 met I ja' hebt beantwoord, waarom hebben dan (50-53)
de genoemde plaatsen uw voorkeur1 (meerdere antwoorden mogelijk!)

eerste ge- tweede ge-
noemde plaats noemde plaats

omdat uw {schoon-)ouders daar wonen 01 08 .....

omdat andere fami I ieleden daar wonen 02 09 .......
-

omdat vele kennissen daar wonen 03 10 ......

om dichter b i j het werk te wonen 04 11 .....

omdat daar betere voorzieningen zi jn 05 12 .....
-_., -

omdat u het een ,1eze 1 Ii ge plaats vindt 06 13

om andere redenen 07 14



(Tot slot volgen nog enkele vragen over uweventueel beroep/funktie) (54)

43. Indien u de vorige vraag met 'ja' hebt beantwoord. in welke plaats (SS)
oefende de man toen zljn beroep uit?

42. Toen u zich in uw huidige woonplaats vestigde. was de man toen in
een beroep werkz~am?

( 13)

47. Indien u de vor ige vraag met 'ja' hebt beantwoord, in welke (59)
plaats oefende de vrouw toen haar beroep uit?

-
werkzaam in: 4 •••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• •

werkzaam in meerdere plaatsen 2

n.v.t. 3

48. Jndien u vraag 46 met I ja' hebt beantwoord, wat was toen (60)
het beroep en de funktie van de vrouw?

beroep : •••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••

funktie (rang) : •••••••••• 0 ••••••••• •••• •

n. v. t. I I

49. Indien u vraag 46 met ' ja' hebt beantwoord, bi j welk (61)
soort bedrijf of instelling was de vrouw toen werkzaam?

werkzaam bij : .........................

n.v.t. I I

50. 15 de man en/of de vrouw nu in een beroep werkzaam? (62-6;

(voor zowel man als vrouw een antwoordl)

man vrouw

ja 1 4

neen 2 S

n.v.t. 3 6

SI. Indien u m.b.t. de man de vorige vraag met ' ja' (64)

hebt beantwoord. in welke plaats oefent de man
dan nu zijn beroep uit?

werkzaam in: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

werkzaam In meerdere plaatsen 2

n. v. t. 3

(S8)

(s7)

(S6)

3

2

I : I

n. v. t.

n.v.t.

'ja' hebt beantwoord. bij welk soort
was de man toen werkzaam?

n. v. t.

beroep

funktie (rang) :

werkzaam in: •.•.........•.•.•.•.•..........•..•.•.••.....

werkzaam in meerdere plaatsen (bv. vertegenwoordiger)

neen

( 12)

Indien u vraag 42 met
bedrijf of instell ing

werkzaam bij ,

44. Indien u vraag 42 met 'ja' hebt beantwoord. wat was toen het
beroep en de funktie van de man? (b.v. bouwvakker-timmerman)

46. Toen u zich in uw huidige woonplaats vestlgde. was de vrouw
toen in een beroep werkzaam?



(J 4)

52. Jndien u m.b.t. de man vraag 50 met 'ja' hebt beantwoord, wat
is dan nu het beroep en de funktie van de man?

beroep

funktie (rar>g)

n.v. t.

53. Indien u m.b.t. de vrouw vraag 50 met 'ja' hebt beantwoord,
in welke plaats oefent de vrouw dan nu haar beroep uit?

werkzaam in: ................••.............•.....•.......

werkzaam in meerdere pJaatsen

n. v. t.

54. Indien u en/of uw partner In een beroep werkzaam Is, werkt u
en uw partner dan een volledlge werkweek of een gedeelte van
de werkweek1

2

3

(65)

(66)

(67-68)

I

"" ""

vol\edige werkweek

man vrouw

gedeelte van werkweek, n. I.

n. v. t.

.., halve dagen ... halve dagen

55. Bent u of uw partner. sinds u zich in uw huidige woonplaats hebt
geves t i gd, van ~/e rkkri ng (-geve r) ve randerd?

(69-70)

ja

neen

n. v. to

56. Deze enquete is ingevuld door

HART~LIJK DANK VOOR UW HEDEWERKING !

man

2

3

vrouw

4

5

6

I 2 I
(71)



BIJLAGE 2

Notitie over de 'supermobielen'; een signalement

Bij de werkzaamheden van ontvangen, registreren en verwerken (koderen)
van de vragenlijsten ten behoeve van het "0nderzoek Verhuisbewegingen
Gewest Noord-Limburg" bleek na verloop van tijd dat

a) de respons - ook n1 een herinneringsronde - relatief laag bleef
b) een aantal envelop?en retour gezonden werd met de vermelding

"reeds verhuisd" (0. i .d.)

Bij het steekproeftrekken was rekening met beide punten gehouden door de
steekproefomvang te vergroten. Toch leidde dat er niet toe dat het definitieve
bestand van akseptabele (d.w.z. voldoende ingevulde) vragenlijsten bijzonder
groot werd.
Van de oorspronkelijk verzonden 5800 brieven, i.e. de steekproefadressen,
ontstond een respondenten)estand van 2206. Afgezien van een aantal niet-geaksep
teerde vragenlijsten en ean aantal als niet-bestelbaar geretourneerde enveloppen
bedraagt de (overige) non-response ruim 3000.
Een deel van deze 3000 kon zoals gezegd uit opnieuw verhuisden bestaan.
Omdat de mogelijkheid niet uitgesloten kon worden dat deze kategorie aanzien
lijke groter was dan oorspronkelijk verondersteld is~ zijn alle non-respondenten
in de bevolkingsregisters van de verschillende gemeenten opgezocht. Dit gebeurde
in twee stappen, namelijk:

1. aan de hand van je naam en het adres zoals bij het steekproeftrekken
naar voren gekomen, is gekontroleerd of die kombinatie nog korrekt was.
Indien korrekt dan betrof het dus een echte non-response (d.w.z. iemand
die blijkbaar -om welke reden dan ook- de voorgelegde vragenlijst niet
wilde beantwoorden en/of niet heeft ingezonden}.

2. Indien degene die in de steekproef getrokken is niet meer op dat adres
woonachtig was, werd de £emeentewaar naar toe verhuisd vastgelegd.
Tevenswerden e~n aantal karakteristieken over deze persoon en de woning
(het adres) die deze persoon reeds weer verlaten had, vastgelegd.

Uit deze tweede stap is het zgn. supermobielenbestand voortgekomen. De term
'supermobiel I duidt daarbij op het feit dat de 'vogel reeds weer gevlogen was'
alvorens enige vragen over diens vorige verhuizing te kunnen vertellen: ~e
potentiele respondent is dus super-mobiel. Voor het gewestelijk gebied betekent
dit voor verhuisden gl~baal een verhuisfrekwentie die in een peri ode van zeven
jaar (1974-1980) boven de een ligt; binnen de steekproefpopulatie ligt die
frekwentie zelfs dicht bij twee (:) . .
Het supermobielenbestand omvat 2560 opnieuw verhuisden, hetgeen dus 44.1 procent
(2560/5800 x 100) is van de oorspronkelijke totale streekproefpopulatie4
Door de" Afd.Onderzoek en Statistiek van de gemeente Venlo zijn deze gegevens
afzonderlijk nagetrokken.
Om een beeld te krijgen om wat voorsoort personen het bij deze supermobielen
gaat is in ~ovengenoe~de tweede stap tevens een aantal karakteristieken voor
elke supermobiel vastgelegd. De frekwentie-verdelingen hiervan zijn als onderdeel
van het bijbehorende kodeboek als bijlage bij deze notitie opgenomen .

. In het kort blijkt uit die frekwentie-verdelingen dat de supermobielen vooral
zijn:

1. mannen (65.2%);
2. na 1940 geboren (74.3%);
3. gehuwden (66.7%)
4. na 1965 gehuwd (59.3%); en,
5. hoofdbewoner (56.1%)
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Met betrekking tot hun woning kan opgemerkt worden dat het vooral z;jn:

6. koopwoningen (53.3%)
7. half- of geheel vrijstaande woningen (64.0%); en.
8. bestaande woningen (76.1%)

Voorts blijkt uit het jaar van vestiging in de gemeente van steekproefadres
dat 18.4 procent van de supermobielen al een keer eerder in die gemeente
verhuisd waren (want alleen dan zijn ze volgens defin;tie van het .
"Onderzoek Verhuisbewegin] in het Gewest Noord-Limburg" mutant; pas daarna
kunnen ze volgens definitie van deze notitie Supermobiel worden).

Uit de kruistabel waarin de jaren van vestiging in de gemeente en het vertrek
uit de gemeente vermeld staan, blijkt dat van de in de periode 1974-1980 zich
vestigenden ca.30 procent na ongeveer 5 jaar opnieuw verhuisd is.
Vanaf 1974 zijn de resp. percentages 38.9. 35.5, 27.1. 31.1, 24.0, 23.6 en
13.6 in de onderzoeksperiode weer van adres vertrokken.

Tabel 1: Relatie tussen net jaar van vestiging in de gemeente en het jaar
van vertrek uit de gemeente

vertrekjaar:

Vestigings
jaar: 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 onbekendl

1981 niet verhuisd totaal

voor 1961

1961-1970

1971-1973

1974

1975

1976

1977

1978

19n

1980

o

o
18

J

o

o
o

2

2

30

13

o
2

19

18

12

3

12

16

14

2

6

16

Ib

16

26

12

3

3

4

7

12

16

26

15

3

2

3

7

9

12

12

17

26

14

6

2

4

8

2

9

8

15

19

299

89

56

173

160

183

177

20G

185

210

323

97

70

283

248

251

257

271

242

243

overigl
onbekend

Totaa1

6

27

4

52

5

57

20 9

86 103

10 19

97 124

20

94

182

1920

275

2560

Uit een hier niet opgenomen zeer omvangrijke tabel blijkt, dat een belang
rijk deel van de adresmutaties in een en dezelfde woonkern hebben plaats
gevonden. De 'gevlogen vogel I was dus in de eigen kern doorverhuisd.
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frekwenties

Kaart Positie variabele Ornschrijving Kode abs. %

Kodeboek SupermobJ.elen Meerlo 36 85 3.3
behorende bij het "Onderzoek Verhuisbewegingen Gewest Noord-Limburg" Swolgen 37 32 1.3

frekwenties Tienray 38 40 1.6
kaart Positie Variabele Ornschrijving kode abs .. % Wanssurn 39 74 2.9

Meijel 40 76 3.0
kaartnumrner Evertsoord 41

Kronenberg 42
2 Sevenurn 43 124 4.8

Steijl 44 59 2.3

3-7 2 respondent- Tegelen 45 49 1.9

nummer 00001 00001
Boekend 46 4 0.2

99999 99999 Hout-Blerick 47 9 0.4
't Ven 48 15 0.6

8 Venlo-Blerick 49 66 2.6
Castenray 50 23 0.9

9 -10 3 woonplaats/~kern Arcen 01 42 1.6 Heide 51 13 0.5
(kode-nurnmer) Lornm 02 41 1.6 Leunen 52 21 0.8
Tijdens enquete Velden 03 67 2.6 Merselo 53 35 1.4

Beesel 04 18 0.7 Oirlo 54 25 1.0
Offenbeek 05 63 2.5 Oestrum 55 28 1.1
Reuver 06 58 2.3 Smakt 56 11 0.4
BeHeld 07 56 2.2 Venray 57 12(, 4.9
Afferden 08 23 0.9 Veulen 58 20 0.0
Bergen-oost Vredepeel 59 16 0.6
(Nieuw) 09 71 2.8 Yselstein 60 22 0.9
Bergen-west
(oud) 10 32 1.3 Gennep 61
Siebengewald 11 23 0.9 Boxmecr 62
Well 12 48 1.9 Vierlingsbeek 63
Wellerlooi 13 33 1.3 Oploo c.a. 64
Broekhuizen 14 45 1.8 Bakel c.a. 65
Broekhuizen- Deurne 66
vorst 15 24 0.9 Asten 67
Grubbenvorst 16 64 • 2.5 Nederweert 68
Lotturn 17 19 0.7 Heythuysen 69
Beringe 18 47 1.8 Roggel 70
Egchel 19 27 1.1 Neer 71
Grashoek 20 51 2.0 Swalmcn 72
HeIden 21 38 1.5
Koningslust 22 30 1.2 Overig Limburg 73
Panningen 23 91 3.6 Noord-Brabant 74
America 24 25 1.0 Gelderland 75
Griendtsveen 25 25 1.0 Overiq Neder-
Hegclsom 2b 11 0.4 land 76
Horst 27 136 5.3 Duitsland 77
Melderslo 28 24 0.9 OVeriq Buiten-
Meterik 29 33 1.3 land 80
Kessel 30 60 2.3 Onbekend 99
Kelssel-Eik 31 29 1.1 n.v.t. 00
Baarlo 32 58 2.3
Maasbree 33 109 4.3 11

Blitterswijck 34 35 1.4
Geijsteren 35 29 1.1
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-b-

Broekhuizen 14 4 0.2
Deurne 66 6 0.2

Broekhuizen-
Asten 67 3 0.1

vorst 15 1
Nederweert 68 3 0.1

Grubbenvorst 16 11 .0.4
Heythuysen 69 3 0.1

Lottum 17 4 0.2
Roggel 70 1

Beringe 18 16 0.6
Neer 71 1

Egchel 19 4 0.2
Swalmen 72 1

Grashoek 20 7 0.5
Helden 21 12 0.5

Overig Limburg 73 59 2.3

Koningslust 22 10 0.4
Noord-Brabant 74 51 2.0

Panningen 23 31 1.2
Gelderland 75 36 1.4

America 24 5 0.2 Overig Neder-

Griendtsveen 25 2 land 76 84 3.3

Hegelsom 26
.. Duitsland 77 28 1.1

Horst 27 72 2.8
Overig Buiten-

Melderslo 28 2
land 80 45 1.8

Meterik 29 2
Onbekend 99 82 3.2

Kessel 30 10 0.4
n.v.t. 00

Kessel-Eik 31 5 0.2 24
1467 57.1

Baarlo 32 19 0.7 25-26 10 jaar vertrek

Maasbree 33 25 1.0
uit gemeente 1974 26 \.0

1975 52 2.0

Bli tterswij <::k 34 1
Geijsteren 35 2

1976 57 2.2

Meerlo 36 2
1977 86 3.4

Swolgen 37 3 0.1
1978 103 4.0

Tienray 38
1979 97 3.8

Wanssurn 39 7 0.3
1900 124 4.8

Meijel 40 6 0.2
1981 94 3.7

Evertsoord 41
Kronenberg 42 3 0.1

onbekend/n.v.t. 1921 74.8

Sevenum 43 26 1.0
Steijl 44 4 0.2 27 11 hoofdlJcwoner ja 1 1436 56.1

Tegelen 45 20 0.8
neen 0 772 30.2

onbekend/g.a. 9 35~ 13.7

Bookend 46 2
Hout-Blerick 47 9 0.4

28 12 financierings- vrije sektor 1 947 37.0

't Ven 48 7 0.3
wijze woning premie koop 2 417 16.3

Venlo-Blerick 49 114
premie huur 3 120 4.7

Castenray 50
4.5 woningwet 4 547 21.4

4 0.2
Heide 51

overig 5 230 9.0

Leunen 52 4
onbekend/g.a. 9 299 11. 7

Merselo 53
0.2

5 0.2
Oirlo 54 1

29 13 woningtype vrijstaand 1010 39.5

Oestrum 55 4 0.2
twee onder

Smakt 56 1
l<ap 2 628 24.5

Venray 57 88 3.4
woning in rij 3 521 20.4

Veulen 58 1
etagewoning 4 108 4.2

Vredepeel 59
(max.3 lagen)

Yl?els teiil. 60 4 0.2
hoogbouw 5 64 2.5

overig 6 37 1.4

Gennep 61 12 0.5
onbekend/g.a. 9 192 7.5

Boxmeer 62 5 0.2
Vierlingsbeek 63 B 0.3

30 14 nicuwe/bes taan- bestaand 1 1947 76.1

Oploo c.a. 64 1
de woning nieuw 2 446 17.4

Bakel C.8. 65
onbekcnd/g.a. 9 167 6.5

TOTALE BESTl\ND OMVAT 2560 OOJEKTEN



~1 Bl'rarc:bie VaD de ve~_9iDg_nt:ra

I. Venlo is bet verzorgingscentrum van de hoogste orde I het
eigenlijke centrum is Venlo-binnenstad; daarnaast heeft ook
Blerick-eentrum een belangrijke bovenlokale funetie.

II. venray is het verzorgingscentrum van de tweede orde _t een
belangrijke funetie in de centrale open ruimte, ten dele
vervangend voor venlo.

III. Tegelen, Borst, Belden-panningen (en Blerick, de I.) zijn
verzorgingscentra van de derde orde _t een bovenlokale
funetie.

IV. Reuver, Bevenom, Meijel, Baarlo, MBasbree, Bergen, Belfeld,
Grubbenvorst, Arcen en Velden zijn verzorgingscentra van de
vierde orde lllet een overwe<..lend lokale functie en vanwege
enkele meer specifieke verzorginselementen een zekere regio-
nale funetie.

V. Kessel~orp, well, Beesel, Afferden, Siebengewald, IDttum,
America, Meerlo en Wanssum zijn verzorgingskernen van de
vijfde orde met een min of meer afgeronde verzorging.

VI. De overige kernen zijn qua verzorging van een lagere orde,
vaaronder een aantal kernen die yaak bet volledige minimum-
pakket van basisvoorzieningen (winkel voor de dagelijkse
artikelen en voorzieningen voor kleuter- en basisonderwijs)
missen.

._-_.._-------------------------
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r TABEL Al ""verband tussen vorige woonplaats en het geboortejaar van de man

geboortejaar man

vorige woonplaats ...-l 0 N
N LO \.0
0'\ 0'\ 0'\
...-l ...-l ...-l

I I
~ ...-l ...-l

ZONE '0 N LO
'0 0'\ 0'\ TOTAAL> ...-l ...-l

1 VENLO/VENRAY 9 159 126 294

2 19 237 295 551

3 6 124 181 311

4 11 154 199 364

5 6 16 40 62

6 8UITEN HET GEBIED 28 276 238 542

TOTAAL 79 966 1079 2124

TOE L ICHTING voor de kleinere kernen geldt dat de leeftijd van de man effekt heeftop de
verhuisbeweging (het gaat om jongere mannen)

\.. .J



r "TABEL A2 verband tussen vorige woonplaats en het geboortejaar van de vrouw

geboortejaar vrouw

.-l a M
N Ln \0

vorige woonplaats m m m
.-l .-l .-l

I I
~ .-l .-l

ZONE
'0 N Ln
'0 m m TOTAAL> .-l .-l

1 VENLO,NENRAY 7 106 172 285

2 19 152 377 548

3 2 78 228 308

4 13 104 251 368

5 4 17 44 65

6 SUITEN HET GEBIED 22 224 291 537

TOTAAL 67 681 1363 2111

TOE LICHTING het (bij de mannen) gekonstateerde leeftijdseffekt valt niet te konstateren bij de vrouwen

~



'"TABEL A3 verband tussen vorige woonplaats en het geboortejaar van het tweede kind

geboortejaar 2e kind

o::t",......
0"1
I""'i

0

vorige woonplaats ~ co
\() 0"1 0
\() I""'i co
> I 0"1

o::t" I""'i

ZONE -+-J ,......
0 0"1 ·1tS TOTAAL-+-J I""'i s::

1 VENLO,NENRAY 44 70 6 120

2 77 110 22 209

3 27 78 13 118

4 41 88 10 139

5 11 15 3 29

6 BUITEN HET GEBIED 75 119 11 205

TOTAAL 275 480 65 820

TOE LICHTING tweede geboortes in de onderzoeksperiode hebben effekt op de verhuisbeweging t

in de kleinere kernen sterker dan de grotere

-~



~ TABEL ""A4 verband tussen vorige woonplaats en het geboortejaar van het
eerste kind

geboortejaar le kind

vorige woonplaats

ZONE TOTAALtot vear 1974 1974-1980 na 1980

1 VENLO,NENRAY 77 89 7 173

2 118 194 18 330

3 46 128 12 186

4 71 126 16 213

5 14 22 2 38

6 SUITEN HET GEBIED 131 175 16 ~??

TOTAAL 457 734 71 1262

TOELICHTING voor categorie 3 geldt, dat Ie geboortes in peri ode 1974-1980
extra verhuisbeweging te zien geeft
N.B. deze tabel geeft geen vergelijking tussen geboortejaar en jaar

van verhuizing; dit gegeven ontbreekt

'"
~



~ "TABEL A5 verband tussen de vorige woonplaats en de soort woning
waarin het huishouden daar woonde

c:nnl"t vOI";np wnn;nn

vorige woonplaats

ZONE nieuwe bestaande overige TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 107 171 14 292

2 172 348 13 533

3 87 199 6 292

4 123 231 5 359

5
6 51 2 59

6 BUITEN HET GEBIED 152 370 17 539

TOTAAL 647 1370 57 2074

TOE LICHTING 40 a 50% verliet een 'nieuwe ' woning, voor de categorie 5
kwam overgrote meerderheid vertrekkers uit een bestaande woning

~



~ "TABEL A6 verband tussen vorige woonplaats en de beschikking over een woning
door het huishouden

vorige woonplaats

ZONE TOTAALaeen woninq een woninq aanwezio

1 VENLO,NENRAY 155 137 292

2 358 205 563

3 228 88 316

4 243 130 373

5 51 12 63

6 dUITEN HET GEBIED 284 265 549

TOTAAL 1319 837 2156

TOE LICHTING vooral in de kleinste kernen had het huishouden geen waning in
zijn vorige woonplaats

... .J



rTABEL A7
~

verband tussen vorige woonplaats en het gegeven of de vrouw elders heeft gewoond in verband
met ziekte of studie

vrouw heeft een of meerdere jaren elders gewoond vanwege ziekte of studie
r +J
Q) .....

"'0 0
.-- ~

g"'OQ)Q.l

Q)~
~

Q)O
..... Q) ..... 0
"'O..r:::. "'O~

vorige woonplaats Q)
~-o ~O)

Q)~ Q)Vl~
~o ~S-Q)
::10 ::IQ)..o

ZONE o~ 0"'0..0
S-Q) s-.-- Q) TOTAAL>C'l >Q).,C

1 VENLO,NENRAY 51 229 280

2 85 460 545

3 36 270 306

4 55 313 368

5 12 53 65

6 SUllEN HET GEBIED 119 413 532

TOTAAL 358 1738 2096

TOELICHTING tijdelijke afwezigheid in hun woonplaats vanwege ziekte of studie blijkt bij vrouwen
gelijkelijk over de onderscheiden zones verdeeld te zijn

... -
~



r "TABEL A8
verband tussen vorige woonplaats en het aantal jaren dat de vrouw in verband met ziekte of
studie elders heeft gewoond

aantal jaren dat vrouw het langst elders heeft gewoond vanwege ziekte of studie

vorige woonplaats

ZONE
(meer dan)

1 jaar 2 jaren 3 jaren 4 jaren subtotaal 5 jaren 6 jaren 7 jaren 8 jaren TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 2 0 8 9 19 3 10 16 3 51

2 3 2 14 19 38 14 17 13 3 85

3 1 0 6 13 20 5 7 4 0 36

4 0 3 13 9 25 13 7 7 3 55

5 1 0 2 2 5 0 3 4 0 12

6 SUllEN HET GEBIED 0 3 16 20 39 17 25 27 11 119

TOTAAL 7 8 59 72 146 52 69 71 20 358

TOE LICHTING vrouwen blijken verhoudingsgewijs langer elders te wonen voor studie of ziekte dan mannen
(zie ook die tabel)
uit deze tabel blijkt dat vrouwen uit de grotere kernen (zones 2 en 3) langer elders gewoond
hebben dan die uit kernen in de andere onderscheiden zones

\.. ~



r "TABEL A9 verband tussen vorige woonplaats en het aantal jaren dat de man elders heeft gewoond

man heeft een of meerdere jaren elders gewoond i.wn.militaire dienst, sanatorium, studie

vorige woonplaats
man man nooit

ZONE elders geweest elders geweest TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 94 200 294

2 128 423 551

3 68 243 311

4 85 279 364

5 16 46 62

6 SUITEN HET GEBIED 198 344 542

TOTAAL 589 1535 2124

TOE L ICHTING vanuit zones 2-5 is men relatief weinig elders geweest als gevolg van militaire dienst,
sanatorium of studie

"'- .J



r AID ""TABEL verband tussen vorige woonplaats en het aantal jaren dat de man het langst elders heeft
gewoond

aantal jaren dat man het langst elders gewoond heeft ivm ziekte, studie, militaire dienst

vorige woonplaats
(meer dan)

ZONE 1 jaar 2 jaren 3 jaren 4 jaren subtotaa1 5 jaren 6 jaren 7 jaren 8 jaren
TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 2 2 22 22 48 10 7 18 11 94

2 6 2 36 35 79 14 7 21 7 128

3 1 3 20 18 42 8 10 6 2 68

4 1 1 40 22 64 7 4 5 5 85

5 0 1 5 1 7 4 0 4 1 16

6 SUllEN HET GEBIED 2 4 45 33 84 26 22 32 34 198

TOTAAL 12 13 168 131 324 69 50 86 60 589

TOELICHTING voor zover mannen ui t de grote.re . kernen (zones 2-4) elders hebben gewoond,hebben zij dat
verhoudingsgewijs korter gedaan dan vanuit kernen in de andere onderscheiden zones

\. j



r '"TABEL All
verband tussen vorige woonplaats en de plaats waar de man het langst heeft gewoond

plaats waar man het langst is geweest

vorige woonplaats elders elders
binnen binnen

ZONE Venlo Venray gewest Nederland buitenland TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 6 1 0 0 75 82

2 3 4 0 4 97 108

3 2 3 0 3 54 62

4 2 1 1 2 69 75

5 1 1 0 0 13 15

6 SUllEN HET GEBIED 2 0 0 3 . 162 167

TOTAAL 16 10 1 12 470 509

TOE L ICHTING evenals bij de vrouwen scoort "Buitenland" verreweg het hoogst als langdurige verblijfplaats
voorafgaand aan vestiging

~



I" "TABEL A12 verband tussen de vorige woonplaats en het gegeven of de huidige woonplaats de eerste
woonplaats van de man is

eerste woonplaats man

vorige woonplaats

ZONE ja neen TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 265 36 301

2 449 116 565

3 237 80 317

4 283 94 377

5 45 18 63

6 SUITEN HET GEBIED 454 93 547

TOTAAL 1733 437 2170

TOELICHTING in meerdere mate vormen Venlo, Venray de eerste woonplaats voor de kategorie mannen

"- .)



r ""TABEL A13 verband tussen de vorige woonplaats en het gegeven of de huidige woonplaats de eerste
woonplaats van de vrouw is

eerste woonplaats vrouw
i

vorige woonplaats

ZONE ja neen TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 269 31 300

2 501 69 570

3 265 49 314

4 323 46 369

5 54 11 65

6 BUITEN HET GEBIED 479 65 544

TOTAAL 1891 271 2162

TOELICHTING bij vrouwen is hetzelfde effekt als bi j mannen te zien, zij het iets mi nder uitgesproken

'" ~



,
""TABEL A14 verband tussen vorige woonplaats en de samenstelling van het huishouden van de man thans

samenstelling huishouden van de man nu

vorige woonplaats man maakt deel uit van het
huishouden

ZONE wel niet TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 292 9 301

2 545 24 569

3 301 17 318

4 360 20 380

5 62 3 65

6 SUITEN HET GEBIED 539 26 565

TOTAAL 2099 99 2198

TOE LICHTING van de geenqueteerde huishoudens blijkt de man in alle onderscheiden zones
in gelijke mate vertegenwoordigd (ca 95%)

'" ~
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,
TABEl Bl verband tussen het jaar van huwen of gaan samen wonen en het jaar van de vcri ge verhuizing

s..
to
tOO)
l::: l:::.....
S-l:::
tOO
t03."VlCIJ

..... 0)

jaar van huwen, .J:: "0samen- s.. .....
C1J:::l 174 175 '76 177 178 179 180 TOTAALwonen > .J::

tot en met 1973 74 101 89 97 84 66 64 575

74 117 22 16 20 20 18 17 230

75 3 120 14 13 21 19 14 204

76 1 3 120 20 15 14 14 187

77 1 1 5 135 22 18 22 204

78 1 2 0 2 123 30 26 184

79 0 2 2 2 2 151 28 187

80 a 2 1 a 6 1 154 164

TOTAAL 197 253 247 289 293 317 339 1935

TOELICHTING duidelijk verloop over de diagonaal van de tabel
het huwelijksjaar is relatief sterk gerelateerd aan verhuisjaar

'"



~ '"TABEL B2 verband tussen vorige woonplaats uitgedrukt in zones konform de hierarchie van verzorgings-
kernen en het moment van huwen of gaan samenwonen

huidige woonplaats viel min of meer samen met het moment van samenwonen of huwelijk

vorige woonplaats

ZONE ja TOTAALneen

1 VENLO,NENRAY 143 149 292

2 311 250 561

3 197 118 315

4 219 154 373

5 47 18 65

6 9UITEN HEr GEBIED 222 334 556

TOTAAL 1139 1023 2162

TOE L ICHTING behalve voor de huishoudens afkomstig uit Venlo, Venray en van buiten het onderzoeksgebied
geldt voor de meeste huishoudens dat zij uit hun vorige woonplaats verhuisd zijn in verband
met huwelijk of samenwonen
bij de kleinere kernen (4 en 5 ) komt dit beeld nadrukkelijker naar voren dan bij de grotere
kernen ( 2 en 3 )

.)



r '"TABEL B3 verband tussen vorige woonplaats en het jaar van huwen of gaan samenwonen

jaar van huwen~ samenwonen (huidige situatie)

vorige woonplaats

ZONE
TOTAALv60r 1974 1974 en later

1 VENLO!yENRAY 101 181 282

2 156 387 543

3 64 243 307

4 98 262 360

5 15 48 63

6 ~UITEN HET GEBIED 209 316 525

TOTAAL 643 1437 2080

TOE L ICHTING voor de kleine kernen (zoals 3-5} ligt het jaar van huwen of samen gaan wonen vooral v66r 1974

'" ~
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clTABEL verband tussen vorige woonplaats en het eerste motief bij de vorige verhuizing

eerste motief vorige verhuizing

1
OJ
en c
E OJI

OJ s- o "'0 III..... OJ c: OJ·,....
"'0 c: 0 ..s:::. ~
~ +> 0 O'l..s:::.

+> s- ~ .....-vorige woonplaats III I'Cl - "'0 OJ OJ
0- en c·,.... c en.. c: I'Cl r- OJ .....

..::.<: s- ..... en +> .,.... "'0 s-
ZONE s- I'Cl cc IIlE~ OJ

TOTAALOJ I'Cl 0·,.... EI'ClO >
~ c: ~> 04-..s:::. 0

1 VENLO;VENRAY 54 37 156 11 37 295

2 107 132 220 31 68 558

3 57 93 113 9 34 306

4 53 112 145 21 41 372

5 9 24 14 4 12 63

6 SUITEN HET GEBIED 224 97 151 22 59 553

TOTAAL 504 495 799 98 251 2147

TOE LICHTING vanuit de buitenzone wordt relatief het meest verhuisd met werk of studieals argument.
Voor Venlo/Venray valt het grate aandeel verhuizingen vanwege de beschikbaarheid van
een passende woning op.
Bij de kleinste kernen (zone 5) valt nadrukkelijk het argument I naar woonplaats partner l op

\. ~



."r
c2 verband tussen vorige woonplaats en het tweede motief bij de vorige verhuizingTABEL

tweede motief vorige verhuizing

I
OJ
O'l c
E OJI

OJ ~ 0 "OVl.... OJ C OJ·...
"0 C 0 .s:= ~

~ +-' 0 C"l.s:=vorige woonplaats +-' ~ ~ ....-·Vl ttl - "0 OJ OJ
c.. C"l c·... c C"l.. C ttl.-- OJ ......

..:.:: ~ ...... C"l +-' .... "0 ~

ZONE ~ ttl cc VlE~ OJ
TOTAALOJ ttl 0·... EttlO >

~ C ~> 04-.s:= 0

1 VENLQNENRAY 12 5 108 10 17 152

2 15 11 153 17 39 235

3 9 3 94 8 16 130

4 12 3 109 12 18 154

5 1 2 17 0 0 20

6 SUllEN HET GEBIED 25 8 135 23 29 220

TOTAAL 74 32 616 70 119 911

TOE LICHTING het tweede motief is welnlg differentierend, voornamelijk wordt door huishoudens
uit alle onderscheiden zones het argument 'woning/woonomgeving ' genoemd

,

~"



/" "TABEL c3 verband tussen vorige woonplaats en het type vori ge won i ng

type woning vorige woonplaats

vorige woonplaats

ZONE TOTAALlaaabouw mepropzi ~~I-."".

1 VENLO,NENRAY 83 60 143

2 179 28 207

3 82 10 92

4 109 21 130

5 11 0 11

6 SUITEN HET GEBIED 204 68 172

TOTAAL 668 187 855

TOE L ICHTING relatief vaker komen huishoudens in hun vorige woonplaats uit
meergezins/hoogbouw woningen in de zones Venlo/Venray en buiten
het gewest

"" )
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c4 "TABEL verband tussen vorige woonplaats en de financieringswijze van de

woning in de vorige woonplaats

financieringswijze woning vorige woonplaats

voriqe woonDlaats

ZONE
TOTAALkOOD huur

1 VENLO,NENRAY 30 110 140

2 96 108 204

3 36 51 87

4 52 77 129

5 4 7 11

6 ~UITEN HET GEBIED 98 168 266

TOTAAL 316 521 837

TOE L ICHTING de vorige woning blijkt vooral in Venlo en Venray relatief vaker
een huurwoning

"'"
~
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-

'"TABEL c5 verband tussen vorige woonplaats e~ de purgerl ijk staat
van vestiging in huidig~ wn0~~1~Jts

burgerl ijke staat op moment van vestiging in huidige woonplaats

Q) Q)
~ I:: ~ I:: s-
::l Q) ::l +> +>Q) Q)

s- -os- -0 Vl VlS- -0
Q) Q)Q) Q)I:: Q)C Q)Q) +> I::

-0 ~-o sQ) Q)Q) Q)-O Q) 0
+> I:: ......... C ......... s- ~s- ~c E N
Q) 0 s- ...... S-Q) Q)Q) Q) ......

vorige woonplaats EI:: NC n:l..:>t. n:l"O 01-0 Ol..:>t. -OC -01::
Q) Q) n:l n:l I:: I:: :;: Q) ~ Q)

-os- -os- I:: s- 1:: ...... -0 ...... -oS- ::l s- ::l s-
~Q) ~Q) ~Q) ~..:>t. ~..:>t. ~Q) ~ Q) ~ Q)
::l-O ::l-o ::l-o ::l ::l ::l -0 Q) -0 Q)-O

ZONE ~ I:: ~ I:: -OC -o+> ~ +> ~ I:: Ol I:: OlC
TOTAALQ) ..... Q).,... Q)O Q)Q) Q)Q) Q)O c·..... c·....

Ol..:>t. 01..:>t. ~ N ~E t:"lE Ol N o..:>t. o..:>t.

1 VENLO;\!ENRAY 89 142 3 0 5 6 1 55 299

2 164 278 8 1 1 5 0 99 568

3 76 182 1 0 6 3 2 53 319

4 92 201 3 2 2 4 3 68 379

5 13 36 0 1 13 0 1 13 65

6 ~UITEN HET GEBIED 180 265 3 2 3 7 0 101 563

TOTAAL 614 1104 18 6 30 25 7 389 2193

TOE L ICHTING gehuwd zonder kinderen blijken in categorie~n 3, 4 en 5 relatief sterker
vertegenwoordigd, hetgeen op grotere verhuisneiging wijst

\... .)



r TABEL c6
verband tussen de soort woning waarnaar men voor de vorige verhuizing zocht en de huidige woon-
p1aats

soort woning waarnaar desti.ids qezocht is.......
r-l .......--- N
C'l ---C O'l..... s::c ..... .......
0 s:: "::c 0 LO
C 3 "Q) en <:Thuidige woonplaats "'0 '+- " ..--.s- ....., M <.0to ..... -- ---ttl S- a. s...ZONE .'"? "'0 0 ;:,

TOTAALQ) Q) 0 ;:,
..Cl ..Cl .::L ..t:=

1 VENLO,NENRAY 0 2 57 71 130

2 8 21 558 237 824

3 5 13 260 69 347

4 3 24 254 83 364

5 1 II ll? 13 71

6 SUllEN HEl GEBIED 2 1 38 19 flO

TOTAAL
19 66 1219 492 1796

TOE L ICHTING
huishoudens die zochten naar een huurwoning blijken thans voora1 in Venlo/Venray te wonen;
voor de overige zones ligt de nadruk op koopwoningen

\.. .J



r "TABEL c7 verband tussen vorige woonplaats en de aard van de huisvesting
in de vorige woonplaats

aard huisvesting in vorige woonplaats

vorige woonplaats

ZONE
i nwonend hoofdbewoner TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 154 144 298

2 357 210 567

3 229 86 315

4 247 128 375

5 50 12 62

6 SUITEN HET GEBIED 282 276 558

TOTAAL 1319 856 2175

TOE LICHTING de verschillende categorie~n inwonendenblijken verhuizenden,
het sterkst is dat het geval voor de kleinste kernen

'" .J



r ""TABEL c8 verband tussen vorige woonplaats en huidige woonplaats

,

vorige woonkern gelegen in

huidige woonplaats
ZONE (na verhuizing)

TOTAALin zelfde zone in andere zone

1 VENLO/VENRAY 30 269 299

2 229 323 ~~?

3 63 233 296

4 71 302 171

5 6 49 t;t;

6 BUITEN HET GEBIED

TOTAAL 399 1176 1575

TOELICHTING . van huishoudens, van buiten onderzoekzones voorheen, is relatief grootste deel gegaan
naar kategorie 5 (nl. bijna 50% t.o.v. gemiddeld circa 25%). Bij verhuizing komt over-
grote meerderheid in een andere zone-kategorie terecht~

'" ..)



TABEL c9

ZONE

verband tussen vorl ge woonp1aats en p1aats van Is te voorkeu r om naar te verhui zen

"t:>
." <:
<: '"'" ~

'-.: <:

'"'" OJ
." -;
'"

..,
z: <: a:>..
"" -;; '".~

-~~ ...
'" :; '"> >

0 <:> 0

bui ten het geb; ed 5 1 7 4 0 124 2 13 - 2 1 2 1 2 8 0 2 2 3 13 1 7 1 6 1 201 1 7 1 5 8 1 1 4 1 0 3 15 0 0 6 112 0 0 - 39 1 1 2 2 1 2 - 290 1 3 9 5 2 - 3 123 - - 1 3 9 17'''l 7 12 2 3 379

000001000-0001000100100130300000002100100260030-6110100-1021000-020 000010000 42

II 2 2 4 6 1 134 1 3 - 0 0 0 101 1 3 0 8 0 153 114 1 1 252 16124 3 5 8 3 6 113 2 3 0 III 2230 0 -16 4 1 1 0 3 0 - 9 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 278

III 5 0 2 0 0 0 0 3 9 - 1 2 11 3 2 7 143 0 7 9 0 127 2 7 214 2 0 0 2 1 2 1 9 1 3 3 1 0 1 5::: 1 1 4 - 7 5 0 4 1 2 3 - 152 0 1 2 0 2 - 3 3 0 01001 1 0 a 0 221

IV

Venlo/Venray

TOTAAL

Toe 1; chting:

6 2 226 4 19172 11- 3 1 1 1 0 126 1 2 3 123 241 2 4 435 3 9 218 10 2 1 2 4 4 9 5 1 522 0 9 1 1 - 30 4 0 0 0 0 2 - 11 0 0 0 3 0 0 - 0 4 0 - - 1 4 0 4 2 0 0 \i 0 386

6 4 7 4 0 4 0 0 0 - 0 1 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 5 2 1 1 7 1 1 0 0 7 3 1 0 2 0 1 2 1 0 0 3 0 3 0 1 - 65 0 1 5 2 3 1 - 410 0 2 0 0 2 - 0 1 0 - - 0 0 1 0 1 0 1 0 0 205

249 423:)5 ~258 36- 6 515166332371313517 $161514][9132328735271482417113:)251953 34876 -16315412698 -1062 3 7146 7 - 7223 - - 3 8112329 815 2 3 1511
I

deze tabel geeft een beeld van de absolute aantallen en is bedoeld als detail-informatie



"""I,
TABEL nl verband tussen het huidige type en vorige type woning van de huishoudens

0, ---..,...., ....... ...... r-s- s-o M> 0.. e .......
ttl Q)

0") 0") Q) ~ Q) 0")eVl e "0 e...... +-> ...... e ~ e ......ettl e ttl ...... e 3:o ttl 0 ttl s- o ;::,3:r- 3: +-> Q) 0") 3: 0....... Vl "0 e Q) .0Q)e e .,...., e ...... 0") 0")type woning nu 0..0 Q) ...... 0 e ttl 0 TOTAAL>'0 Q) s- o +> 0+->3: 0") > N 3: Q) ~

vrijstaand 398 98 98 97 23 18 732

2 onder 1 kap 419 41 44 106 36 50 696

woning in een rij 335 30 31 40 29 23 488

etage woning (mx. 3 lagen) 72 4 5 4 2 a 87

hoogbouw 33 7 1 5 1 a 47

overig 48 6 5 7 a 3 69

TOTAAL 1305 186 184 259 91 94 2119

TOE LICHTING van vorig type woning blijft in zelfde type woning diagonaal %: 50, 15, 14, 2, 0, a
naarmate het dus' om eengezinswoning(achtige) type woningen gaat, is de kans groter
dat men na verhuizing weer in eenzelfde woning is terechtgekomen

)\...



,
TABEL D2 naast elkaar plaatsing van de frekwentieverdelingen van de financieringswijze

van de vorige en van de huidige woning

financiering woning voorheen thans TOTAAL

1- koop 231 1141

2. premiekoop 79 253

3. huurwoning gemeente 35 35

4. huur woning Bouw-
293 415vereniging

5. huur partikulier 181 218

0 geen \'JOn i ng 1272 -

TOTAAL 2091 2062

TOE L ICHTING de oorspronkelijke "financieringskategorie (0)" laat uiteraard een flinke uitspreiding
over de financieringskategorieen zien.
De huidige financieringskategorie (2) heeft uit alle financieringskategorieen vorige
woonsituatie gerekruteerd (soms ver boven 50%)

~'"



,
TABEl D3

naast elkaar plaatsing van de frekwentieverdelingen van de varige en huidige saart
waning waarin de respandenten waanachtig waren (zijn)

saart waning vaarheen thans TOTAAL

geen waning 1316 -

bejaardenwoning 8 31

bedrijfswaning 82 217

gewane waning 743 1900

TOTAAL 2149 2148

TOE L ICHTING duidt ap flinke verschuiving, waarbij vaaral eerste vestiging in een (gewane)
waning opvalt.
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,
TABEL 05

verband tussen vorige woonplaats en huidige woonplaats

Vl
I:::
rtl

.s::.
+J

+J
I:::

woonde voorheen 0 buiten gewest binnen gewest TOTAAL0
3

buiten gewest 555 555

binnen gewest 63 1575 1638

TOTAAL 63 2130 2193

TOE LICHTING van de geenqueteerde:
van buiten gewest en thans binnen het gewest woonachtig bedraagt ca. 25%
uit het gewest vertrokken geenqueteerde vormen ca. 3% van het bestand.

\0. .)



,
TABEL n6 verband tussen (soort) aanwezige woning op het vorige adres

en de zienswijze op de verhuizing van daar naar het huidige
ad res

zienswijze verhuizing
naar huidige adres

positief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAL

Q)
Ol.,...
S-(/)
o+>
>lt3

lt3
Olr
I:: c..
1::0
00
~~ hadden geen woning (0)

800

100

274

1174

hadden wel woning (1,2,3)

602

63

86

751

TOTAAL

1402

163

360

1925

TOE L ICHTING huishoudens die voorheen al een woning hadden reageren gemiddeld positiever
over hun laatste verhuizing, dan zij die voorheen geen woning hadden;
in die laatste categorie valt vooral de sterke mate van onverschilligheid
over die verhuizing op



,
TABEL n7 verband tussen financieringswijze van de vorige woning en de zienswijze van de laatste verhuizing

III

~~
..... to
s:: .--
00..
~s::

0
0'10
;;:~.....
~<V
<VOl

_,- e,.-

~~

zienswijze verhuizing to>
s::

TOTAALnaar huidige adres ..... s::
geen vorige woning(O) koop huur (3,4,5)tj- .....

positief (2,3,7) 798 215 391 1404

negatief (1,4,6) 100 29 37 166

onverschillig (5) 278 36 44 358

TOTAAL 1176 280 472 1928

TOE L ICHTING huishoudens die voorheen over een koophuis en in sterkere mate over een huurhuis beschikte reage-
ren positiever over hun laatste verhuizing dan huishoudens die toen nog geen woning hadden

~\..



,
TABEL D8

verband tussen type vorige woning en de zienswijze over de laatste verhuizing

zienswijze verhuizing
naar huidiq adres

positief (2,3~7)

negatief ( 1,4,6)

onverschi 11 i a (5)

TOTAAL

0.
aJC:
0.0
>,0
~::: geen vorige woning(O)

798

100

1173

laagbouw(1,2,3)

44n

55

7?

567

meerOP7;

150

9

1f'l

169

(4.~' TOTAAL

1388
.---\

l&:.ll

lana

TOE L ICHTING huishoudens die voorheen in meergezinsbouw/hoogbouw woo~aen ~eageren duidelijk positiever over hun
laatste verhuizing dan de beide andere kategorien; opvallend is ook hier de onverschillige mening ij
huishoudens die voorheen nog geen woning hadden



r ""TABEL n9 verband tussen de vorige woonplaats en de soort woning waarnaar
destijds als eerste keuze gezocht is

soort woninq waarnaar destijds qezocht is
III.....

0) s.-+-'
I:: 0) ~ ttl..l::..... I:: ~ "'0 ttl U
I:: ..... 0 I:: I:: 0
0 I:: ..c ttl s.-N
~ 0 ~ ttl ttl Q) 0)
I:: ~ ~ +-' ttlO"l I::

vorige woonplaats Q) III Q) III ~1Il .....
"'0 Cf- ..... Q) "'0 I::s.- ......, I:: ..c 0) • ....., 0
ttl ..... I I 1:: ..... ~

ZONE ttl s.- o. 0.. ..... +-' s.-......, "'0 0 0 I:: III ~ TOTAAL~
Q) 0 0

~~ ~..c ~ ~

1 VE NlO,NE NRAY 2 7 107 55 22 47 240

2 5 13 167 102 46 132 465

3 3 12 71 60 34 74 254

4 6 8 109 65 27 102 317

5 0 1 14 11 4 18 48

6 SUITEN HET GEBIED 3 25 161 134 30 119 472

TOTAAL 19 66 629 427 163 492 1796

TOE L ICHTING de nadruk ligt relatief sterk bij koopwoningen, bij de
kleinere kernen (zones 3-5) zijn ook de percentages
huurwoningen verhoudingsgewijs hoog

"""
j



,
TABEL El verband tussen de arbeidslokatie van de vrouw vroeger op haar vorig woonadres en thans

op haar huidig woonadres
~

s::
~~
ocv
s..c s::>

~ ~..... s::s..::. ltl ~ cvltl ltl s:: ltl Ol cvn;; c.. r- ltl ltl ..... cv ~3CV o. > r- cv ~ s::~ ~0 s:: 0_ cv ~s:: CVVl Vlfns.. 0 s:: cv "0 ~ CVCV cvcv cv~cv 0 s.. s.. s:: cv ..... cv E3 31i:S.c ~ cv CV CV ..... s::E cvcv CVto ..::t!CV "0 NCV S::CV CV Ol Ol Ol..... :::s CV ~ s.. c:~ ~ "01OS:: Ol
~~ CV · cve fts:: ~

~~
s::

elaats waar vrQ~~ bij
.,...

CV ~ s..cv OCV ltls:: CV"0 CVCV E · OlCV r-CV s..cv cvs:: ~

' 5 tl ~ibng in hUl 1~1 wo,c n - .,... "OE > s::E s::E s:: Ol "0.. s:: ..... TOTAAL:::s s::cv s:: · ltlCV CVCV cv·.... s:: ..... :::sp aat eroep Ul to ent ~ ltl Ol ..... s:: ltl Ol >Ol >cv ltl .c ..c

huidige woonplaats 849 50 14 11 9 15 10 8 9 975
andere kern van gemeente 65 58 a 1 1 1 4 1 1 132

in meerdere plaatsen 50 3 72 1 0 5 2 0 3 136
n.v.t. 71 7 2 88 2 2 -0 a 0 172

aangrenzende qemeente 16 a 0 1 30 2 1 n 1 51

venlo, niet eigen gemeente 96 8 1 5 0 143 3 1 3 260

venray niet eigen gemeente 64 8 1 5 0 2 79 1 3 163
andere gemeente binnen gewest 31 a 2 3 1 1 1 32 1 72

bui ten i.ewes t 75 13 1 5 3 13 3 4 69 186
TOT AL

1317 147 93 120 46 184 103 47 90 2147

TOE L ICHTING arbeidsplek van vrouw is tussen vroeger en nu nauwelijks gewijzigd, met dien verstande dat ~aor

een aantal de arbeidsplaats verlegd is naar de taak in eigen huishouden



,
TABEL E2 verband tussen de sociale beroepsgroep waartoe de man vroeger op zijn vorig woonadres

en thans op zijn huidig woonadres behoort

I
VlVl
o.s::
ClJttlo..s:::
s-+.>
ClJ
.os::

ttl
ClJE
r- ·
.~ Q) +.>

sociale beroepsgroep ·uo > >-I >-I

TOTAALman toen 0- s- · >-I >-I > >-I >-I
Vl en s:: >-I >-I >-I >-I > > >

n.v.t. 161 1 5 14 15 12 1 2 211
I 8 55 1 0 0 1 1 0 66
II 20 2 194 4 1 0 0 1 222
III 24 0 18 375 12 3 0 3 435

IV 29 1 5 32 408 14 1 9 499
V 28 0 1 10 41 372 9 4 465
VI 8 0 0 1 6 16 60 0 91

VII 4 0 0 0 0 1 1 91 97

TOTAAL 282 59 224 436 483 419 73 110 2086

TOE L ICHTING sociale beroepsgroep man is relatief nauwelijks veranderd tussen vroeger en huidig
woonadres



r
TABEl E3 verband tussen de arbeidslokatie van de man vroeger op zijn vorig woonadres en op zijn huidig

woonadres

III Q)
t: t: -f-l

A

...c:: III -f-l III Q) Q)
0+-> -f-l t: -f-l Q) t: O'l-f-l ttl Q) ttl E Q) .~

t:t: ttl Q) ttl Q) O'l Q) Q)

~~
..... E ..... O'l .~ -f-l0.. I Q) 0.. Q) -f-l t:-f-l -f-lQ) t: O'l Q) Q) Q)1Il IIIs-o 0 t: Q) "0 -f-l ..... Q)Q) Q)

ttl-f-l 0 s- s- t: Q) t: E3 3ttl·.... 3 ...~ Q) Q) .~ Q) Q) Q)Q) Q)
3:J "0 N CO+-> A-f-l O'l O'l O'l

~
Q) I s- t: t: >,t:
O'l

~
Q) · Q) AQ) ttlQ) Q)t: t:-f-lQ) .....
~

0+-> s- OQ) S-Q) s-Q) Q)plaats waar man toen ttl 0 "0 Q) · O'l ~E t:E Q)t: -f-lttlS- .~ "0 > t: t:Q)
~~ "Ot: .~ TOTAALberoep uitoefende ..... Q) :J t: t: · ttl ;SIO'l ~};

:J0..-0 ...c:: ttl ..... t: ttl n

huidige woonplaats 163 9 3 16 1 9 5 5 "1 224

andere kern van gemeente 15 297 7 14 9 14 3 6 5 370

in meerdere plaatsen 15 11 136 19 7 7 1 5 2 203
n.v.t. 6 20 5 142 3 16 3 7 8 210

aangrenzende gemeente 14 12 3 9 105 3 1 5 11 163
\enlo, niet eigen gemeente 20 2 4 17 12 289 7 5 10 366

~nray, niet eigen gemeente 18 6 2 17 6 5 151 4 6 215
andere gemeente, binnwQs~e- 6 10 4 6 5 6 4 76 9 126

buiten gewest 20 40 5 12 9 30 8 6 154 284
IUIAAL 277 407 169 252 163 379 183 119 212 2161

TOE L ICHTING plaats van werken relatief nauwelijks veranderd tussen vroeger en huidig woonadres (zie diagonaal



,
TABEL E4 verband tussen de beroepsuitoefening van de man voorheen wonendinzijn vorige iWoning

en thans

VI
s::::
<tl

..s::::
+J

s::::
<tl
E

c..
beroep man bij vesti- ~
ging in huidige woon- ~

TOTAALQ) ja neen"';h~t<: ..c

ja 1769 99 1868

neen 53 93 146

TOTAAL 1822 192 2014

TOE LICHTING bij het merendeel van de verhui zi ngen is er voor de man geen wijziging in de status als
beroepsbeoefenaar

...... .J
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TABEL E5

l::

~
l:: OJ
ttl 0
E~....
s..;:,
ttl
ttl C.
~OJ

o

verband tussen bl'beldslocatie bij vest;g'ing Oil huidig adres
en de arbeidslocatie t~ars

zone 6 buiten het qebied

plaats waar man blJ ~ OJ

vestiging huidige wpl. ~~
zi.in beroeo uitoefende ~ ~ in eigen woonplaats(O)

in eigen woonplaats(O) 8

elders in gewest(I,2,4,5,6,,) 2

elders buiten gewest(8) 0

TOTAAL 10

elders in gewest
(1,2,4,5,6,7)

1

33

2

36

elders buiten gewest
(8)

1

4

18

23

TOTAAL

10

39

20

69

TOE L ICHTING bij vestiging op huidig adres had man in overgrote meerderheid
zijn arbeidslocatie op dezelfde plek als op moment van de
enquete (thans) (zie diagonaal)



vClb3nJ tussen de arbeidslokatie van de man vroeger en thans

------------...,...----_._---'-------~-_.~------------------"'""""",
TABEL E6

zone 5
l::
ttl
E
Q).....

+.>
ttl VI
~ l::
o ttl
r- .c
VI+.> in eigen woonplaats elders in gewest elders buiten gewest..... (0) (1 ,2, 4,5,6,7) (8)arbeidslokatie man Q)

TOTAAL..0
toen So.

ttl

in eigen woonplaats 6 1 0 7(0)

elders binnen gewest 3 58 2 63
(1 ,2, 4,5,6,7)

elders buiten gewest 2 1 10 13(8)

TOTAAL 11 60 12 83

TOE L ICHTING arbeidslokatie van de man toendertijd en thans blijken in overgrote meerderheid
samen te vallen (zie diagonaal tabel)

)



verband tussen de arbeidslokatie van de man vroeger en nu

zone 4

arbeidslokatie man
toen

(1,2, .4,5,6,7)
in eigen gemeente (0) elders binnen gewest elders buiten gewest (8) TOTAAL

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2, 4,5,6,7)

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

29

12

2

43

7

286

19

312

3

7

23

33

39

305

44

388

TOE L ICHTING arbeidslokatie van de man toendertijd en thans blijken in overgrote meerderheid
samen te vallen (zie diagonaal tabel)



verband tussen arbeidslokatie van de man vroeger en nu

zone 3
s::
m
E
Q).....

arbeidslokatie man
toen

in eigen gemeente
(0)

elders binnen gewest
(1,2, 4,5,6,7)

elders buiten gewest
(8) TOTAAl

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
.(1,2, 4,5,6,7)

elders buiten gewest (8)

TOTAAl

29

23

53

5

271

20

296

o

8

26

34

34

302

47

383

TOE llCHTING arbeidslokatie van de man toendertijd en thans blijken in overgrote meerderheid samen
te vallen (zie diagonaal tabel); uitzondering daarop vormt de groep die voorheen elders
in het gewest zijn arbeidsplaats had doch thans een arbeidsplaats in de huidige woon
gemeenten hebben (gevonden).



verband tussen arbeidslokatie van de man vroeger en nu

zone 2
s::::
ro
E

Q)......

arbeidslokatie man
toen

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2, 4,5,6,7)

.,.... in eigen gemeente
(0)

62

37

elders binnen gewest
(1,2, 4,5,6,7)

17

553

elders buiten gewest
(8)

3

28

TOTAAL

82

618

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

10

109

53

623

69

100

132

832

TOE L ICHTING arbeidsplaats van de man toendertijd en thans blijken in overgrote mate samen te vallen
(zie diagonaal tabel); uitzondering hierop vormt de groep die van elders binnen het ge
west voorheen een arbeidsplek in de huidige woongemeente heeft (gevonden)



~r
EIOTABEL verband tussen arbeidslokatie van de man vroeger en nu

zone 1 Venlo/Venrav

QJ.,....
+>
ttl
~

0
r- ::I

~

III l::
-0.,....

in eigen gemeente elders binnen gewest elders buiten gewestarbeidslokatie man QJ
..c l:: (0) (1 ,2, 4,5,6,7) (8) TOTAALs.. ttltoen ttl E

in eigen gemeente (0) 29 7 0 36

elders binnen gewest 17 83 2 102(1 ,2, 4,5,6,7)

elders buiten gewest (8) 5 3 8 16

TOTAAL 51 93 10 154

TOE L ICHTING overgrote meerderheid der mannen heeft voorheen en thans en arbeidsplek op dezelfde
lokatie (zie diagonaal tabel).

~11Io..



,
TABEL Ell verband tussen arbeidslokatie van de vrouw vroeger en nu

zone 6 buiten het gebied

Q)
or-
~

~
~

0,.... ~
~~

arbeidslokatie vrouw "0; ~ in eigen gemeente elders binnen rwest elders buiten gewest
.0 0 (0) (1 ~2 s 4s5~6s7 (8) TOTAALtoen s.. s..
~>

in eigen gemeente (0) 34 3 0 37

elders bi nnen ge~Jes t 9 20 1 30
(1 s2, 4s5s6s7)

elders buiten gewest 2 0 3 5
(8 )

TOTAAL 45 23 4 72

TOE L ICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde arbeidslokatie
behouden (zie diagonaal tabel)

\io. .J



,
TABEL E12

arbeidslocatie
vrouw vroeger

QJ5
~~
to >

verband tussen arbeidslocatie v.d. vrouw vroeger en nu

zone 5

elders binnen gewest
in eigen gemeente (0) (1,2,4,5,6,7) elders buiten gewest (8) TOTAAL

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

34

23

5

62

4

14

3

21

1

3

5

9

39

40

13

92

TOE L ICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde arbeidslocatie
(zie diagonaal·tabel)
uitzondering hierop vormt de groep die voorheen elders binnen het gewest doch
thans in de eigen woongemeente een arbeidsplaats heeft (gevonden)



,
TABEL E13

verband tussen arbeidslocatie v.d. vrouw vroeger en nu

zone 4

arbei ds 1ocati e
vrouw toen

Q)........,
ctSVl
Ul::
Octs
r- ..r:::.
I~"'".... ~
Q)::::l
.00s..s..
cts>

elders binnen gewest
in eigen gemeente (0) (1,2,4,5,6,7) elders buiten gewest (8) TOTAAL

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

145

84

15

244

24

116

5

145

1

o

9

10

170

200

29

399

TOE L ICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde arbeidslocatie
(zie diagonaal tabel)
uitzondering hierop vormt de groep die voorheen elders in het gewest doch
thans in de eigen woongemeente een arbeidsplaats heeft (gevonden)



verband tussen arbeidslocatie v.d. vrouw vroeger en nu

zone 3

arbeidslocatle vrouw
vroeger

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

Q).....
+-'
10 III
ut:
010

.-- .s:::
Ill+-'

..... ):
Q);:l
.0 0
S-S
10>

in eigen gemeente (0)

167

73

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

26

107

elders buiten gewest (8)

3

2

TOTAAL

196

182

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

7

247

10

143

15

20

32

410

""

TOE L ICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde
arbeidslocatie (zie diagonaal tabel)
uitzondering hierop vormt de groep die voorh~~n binnen het gewest
doch thans in de eigen woongemeente een arbeidsplaats heeft (gevonden)

~



,
TABEL E15 verband tussen arbeidslocatie van de vrouw vroeger en nu

zone 2

arDelos/ocatle vrouw
vroeger

QJ.....
~
taVl
us::
Ota
~.s::::.

VI+"
"0

QJ~
..00
s..s..
ta > in eigen gemeente(O)

elders buiten gewest
(1,2,4,5,6,7) elders buiten newest (8) TOTAAL

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

372

177

39

181

2

1

413

359

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

38

587

16

236

26

29

80

852

TOELICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde arbeidslocatie
(zie diagonaal tabel)
uitzondering hierop vormt de groep die voorheen binnen het gewest doch thans in
de eigen woongemeente een arbeidsplaats heeft (gevonden)
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TABEL E16

Q).,....
+-'
ttlVl

.:.t:. s::
o ttl
r- .s::.
Vl+-'
-0

verband tussen arbeidslokatie van de vrouw vroeger en nu

zone 1 Venlo/Venray

arbeidslokatie
vrouw vroeger

in eigen gemeente (0)

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

Q)~
..00
So-So
ttl>

in eigen gemeente
(0)

97

27

elders binnen gewest
(1,2,4,5,6,7)

10

39

elders buiten
gewest (8)

2

5

TOTAAL

109

71

elders buiten gewest (8)

TOTAAL

8

132

3

52

11

18

22

202

TOE LICHTING overgrote meerderheid der vrouwen heeft voorheen en thans dezelfde arbeidslokatie (zie
diagonaal tabel)
uitzondering hierop vormt de groep die voorheen binnen het gewest doch thans in de
eigen woongemeente en arbeidsplek heeft (gevonden)



"'l,
verband tussen de hUidige beroepsuitoefening van de man en deTABEL E17 zienswijze over de laatste verhuizing

-- beroep man thans
zienswijze verhuizing

TOTAALnaar huidige adres ja (1) neen(2)

nositief (21.7) 1241 , ?q 1372

negatief (1,4,6) 130 21 151

onverschillig (5) 327 28 355

TOTAAL 1700 178 1878

TOE L ICHTING of de man thans werk heeft blijkt geen invloed te hebben
op de zienswijze over de verhuizing naar het huidig adres

~



r "TABEl Fl Verband tussen sociale beroepsgroep van de man thans en diens huidige woonplaats

sociale beroepsgroep man thans

C)
ttl
ttl

r--r--
ttl

huidiqe woonplaats QJ ttl
~

ttl 0
+'.,.... .......
..0 .......ZONE u ....... ....... >- ;:I ....... ....... TOTAAl0 ....... ....... ....... ....... >- >-VI VI >-

1 VENLO,NENRAY 5 9 33 24 71 26 8 1 106

2 25 114 189 229 557 184 40 31 812

3 10 37 100 89 236 88 7 31 362

4 13 49 78 97 237 98 15 33 383

5 4 9 21 26 60 14 2 9 85

6 SUllEN HET GEBIED 3 6 15 21 45 10 5 5 65

TOTAAL 60 224 436 486 1206 420 77 110 1813

TOE llCHTING de (procentuele) verdeling van de sociale beroepsgroepen waartoe de mannen behoren
liggen over de zones vrijwel gelijk, zij het dat de hoogste kategorieen enigszins
sterker in Venlo/Venray (ca. 47%) en zeer sterk in zone 4 (ca. 60%) vertegenwoordigd
zijn; het laatste is mogelijk een suburbanisatie-effekt (drainage)

\.. ~
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TABEL F2 verband tussen de arbeidslokatie van de man en diens huidige woonplaats

plaats waar man thans beroep uitoefent

s:: s::
Q) Q)
s:: of-)

Q)l/l s:: .....
tnof-) ..... ::J

..... ttl ..0 ..0
huidiqe woonolaats '"C ttl..... ,.... l/lof-) l/lof-)

::J c.. S-l/l S-l/l
or: s:: Q)Q) Q)Q)

ZONE 0 '"C~ '"C~

TOTAALs::o ,....Q) ,....Q)..... ~ Q)tn Q)tn

1 VENLO,NENRAY 51 105 11 167

2 112 729 101 942

3 54 297 34 1Rti

4 43 313 33 1~Q

5 11 62 12 85

6 BUllEN HET GEBIED 10 37 23 70

TOTAAL 281 1543 214 2038

TOE L ICHTING terwijl Venlo/Venray verhoudingsgewijs de meeste arbeidslokaties in eigen woonge-
meente oplevert (grote plaatsen met werkgelegenheid~) zien we bij de kleinere kernen
(in zones 3-5) de meeste arbeidslokaties van de mannen buiten de eigen gemeente doch
binnen het gewest. (Voorzichtigheid met interpretatie in termen van afstand e.d. is
hier geboden omdat voor de randzones van het gewest het werken buiten het gewest
soms minder afstand impliceert dan wel binnen het gewest een arbeidsplaats hebben)

~\..
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TABEL F3 verband tussen de huidige beroepsuitoefening van de man en de huidige woonplaats

beroep man nu

huidige woonplaats

ZONE ja neen TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 105 23 128

2 821 80 901

3 372 50 421'

4 388 32 420

5 85 11 96

6 ~UITEN HET GEBIED 66 6 72

TOTAAL 1837 202 2039

TOE L ICHTING de percentages werkzame mannen ligt over de onderscheiden zones vrijwel gelijk, alleen
voor Venlo/Venray is sprake van een iets lager percentage

~
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TABEL F4 verband tussen de huidige beroepsuitoefening van de vrouw en de huidige woonplaats

beroep vrouw thans

huidige woonplaats

ZONE ja neen TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 71 81 152

2 339 531 870

3 189 214 403

4 178 220 398

5 42 48 90

6 SUllEN HET GEBIED 30 37 67

TOTAAL 849 1131 1980

TOE L ICHTING dat de vrouwen een beroep hebben ligt procentueel voor alle zones vrijwel _Qel ijk t

met uitzondering van zone 2 waar dat beduidend lager ligt.

~
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TABEL Gl verband tussen de soort woning waarin het huishouden thans woont en zijn huidige woonplaats

Ol I
C.,....

;;;, Ol ..... Ole e Ol ..c: e.... e u ....
O! e .... .,.... ee 0 e ~ 0.... ~ 0 e ~e e ~ ....

huidige woonplaats 0 QJ III ....... =:;e "'0 4- e QJ~ ." 0 ettl .... .,.... 0~ ttl ~ III ~

ZONE 0 ." "'0 e QJ
TOTAAL0 QJ QJ QJ OlIII ..c ..c c..

1 VENLO,NENRAY 3 7 4 196 210

13 64 3 851 9312

3 8 55 1 382 446

7 64 0 363 434
4

5 2 29 0 70 101

70
- .

766 SUITEN HET GEBIED 1 5 0

TOTAAL 34 224 8 1932 2198

TOE LICHTING in de huidige woonsituatie woont veruit de meerderheid van de ondervraagden in een
IIgewonell woning

--
'- ~
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G2TABEL verband tussen de financieringswijze van de huidige woning en de huidige woonplaats

:J
I::

Ol
I::.,....

I s-I::
3 QJ0
:J .,....3
0 ,.....Ol QJ .0 :JI:: .fJ Ol -"".,.... 0. s:: S::Ol .,....S- o QJ .,.... I:: .fJQJ 0 QJ 1::.,.... s-.,....

-"" E OOl l\jhili r1i OA I.mnnnl ",,,It-,,, ~ QJ QJ 3·,.... 0..,.... Ol s::- l\j 0. E S- S-QJ S-I:: 0 QJ :J :JS- :JZONE .,.... 0 S- :J :JQJ :J TOTAAL4- -"" 0. ..s::: ..s::: > ..s:::

1 VENLO,NENRAY 70 11 4. 7fJ 1R ?1l1

2 466 127 21 211 77 on?

3 267 59 4 h~ Lln 433

4 259 4A ~ ~Q 11') 410

5 60 A 1 7 13 89

6 SUITEN HET GEBIED 33 4 3 11 1 I; ;:.p.

TOTAAL
2·103155 ?~q 1fJ 4?A 225

TOE L ICHTING in huidige woonsituatie i.s de financieringswijze "koop" dominant met kleine %verschillen over de
zones 1=34, 2=51, 3=61,4=62, 5=65, 6= 46.
vooral in zone 1 (Venlo/Venray) komen financieringstype huur van woningbouwver. en huur particu-
lier relatief sterk voor

~""
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G3TABEL verband tussen het huidige type woning en de huidige woonplaats

::l
s:: ........

0.. .'"? s::0) ttl .,.... O)Q)s:: ..::.t. s.. s:: 0).,.... -c .,.... ttls:: s:: ..- s:: s:: r-

huidige woonplaats 0 ttl .,.... 0 ~~ ttl s.. ~(V) ::l Q)+-J Q) 0) I 0 0)VI -c ;:: Q) . .0 .,....
Q) .'"? s:: .,.... O)x 0) s..ZONE 0.. .,.... 0 s:: ttl ttl 0 Q)

TOTAAL~
s- o +>E 0 >> N ~ Q)"""" .J:: 0

1 VENLO,NENRAY 12 19 90 41 39 8 209

2 243 327 285 42 4 31 . 932
. '

3 209 161 53 1 2 16 442
--

4 201 163 52 4 2 11 433

5 61 26 8 0 0 4 99

6 SUITEN HET GEBIED 27 23 15 3 2 4 74

TOTAAL 753 719 503 91 49 74 2189

TOE L ICHTING zone type (3-5) nadruk op type woning vrijstaand en 2 onder 1 kap
zone type 2 nadruk op type woning 2 onder 1 kap en woning in rij
zone type 1 nadruk op type woning etagewoning (max. 3 lagen)
Dit uit de enquete opgeroepen beeld vertoont overeenstemming met de werkelijke situatie
m.b.t. de woningverdeling in het onderzochte gebied

~"
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'"TABEL r-4 verband tussen het jaar van vestiging in de huidige woning en de huidige..::
<c 0) woonplaatsor-

-0
or-
::l
~

s...
lC
lC
~

0)
~

or-
N

or-
::l
~

~uidige woonplaats s...

~ M
........

VI - L() \0 ........ 00 m C)s...<lJ o:::t ........ ........ ........ ........ ........ 00ZONE lCs... E ........ - - - - - - TOTAALlC-o - ...
•..., lC oj->

1 VENlO,NENRAY 1 15 20 22 25 24 35 40 182

2 7 81 123 121 133 142 153 126 886.
Oc

3 7 43 55 54 43 58 75 91 419
cO

4 1 51 55 45 69 62 55 72 410

5 0 10 8 11 24 16 11 17 97

6 SUITEN Her GEBIED 2 5 5 5 9 10 12 23 71

TOTAAL 11 205 266 258 303 312 341 369 2065

TOELICHTING er is geen aanleiding om te konkluderen dat bepaalde gebieden aanleiding geven tot
een hogere of lagere geneigdheid tot (opnieuw) verhuizen
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TABEL 65 s:: verband tussen het aantal thuiswonende kinderen en de huidige woonplaats<lJ

s..
<lJ

"'0
s::.....
~

<lJ
"'0
s::
<lJ
s::
0
3:
II).....
:=!

.s:::.
huidige woonplaats +>

r-

~ s::
ZONE s:: <lJ

It3 <lJ TOTAALIt3 C"l ..... (\J (V) o::;t- LO ~

1 VENLO,NENRAY 110 44 44 9 2 1 1 211

2 411 179 265 62 13 2 a 932.
. '

3 192 91 121 37 3 1 a 445
..

4 187 96 115 26 8 2 1 435

5 42 20 31 6 a 1 1 101

6 SUITEN HET GEBIED 38 17 16 5 a a a 76

TOTAAL 980 447 592 145 26 . 7 3 2200

TOE LICHTING gespreid beeld, zij het dat het aantal huishoudenszonder thuiswonende kinderen in Venlo/Venray
in de huishoudens die buiten het gewest woonachtig zijn enigszins hoger ligt dan bij huis-
houdens woonachtig in kernen in de andere onderscheiden zones binnen het gewest
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TABEL G6 verband tussen het geboortejaar van de man en de huidige woonplaats

t:..,
E
s-..,..,.....,
OJ 0'\ 0'\ 0'\ 0'\ 0'\ 0'\+> ...... N M 'd" LO ~huidiofl woonolaate: s- Ol 0'\ 0'\ 0'\ 0'\ 0'\...... ...... ...... ...... ...... ......0

ZONE
..c E

TOTAALOJ ........ = = = = =Ol +>

1 VENLO,NENRAY 4 13 12 SO 1M 4 !IA~
o. ~

2 26 38 50 261 524 3 qn?

3 17 9 26 138 ?-::Q ·2 431...

4 3 12 24 1?1 ?I:t:: 3 41q

5 1 6 ~ 34 !1? n AA
, .

6 SUITEN HEr GEBIED 3 3 1 18 47 0 72

TOTAAL
fi?? l??n 1? 2·1071!16 81 lUi

TOE L ICHTING vergeleken met dezelfde opgave van de vrouw valt op dat er een verschuiving van zwaartepunt is
in de richting van de generatie 1940-1949

.)
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r TABEL G7

verband tussen het geboortejaar van de vrouw en de huidige woonplaats

~0
s-
>
s-
ttl
ttl

or-:
(J) O"l O"l O"l O"lhuidige woonplaats -i..l ....... N M o:::r O"l as- O"l O"l d\ O"l L() 1.00

....... ....... ....... ....... O"l O"l....... .......ZONE ..c E

TOTAAL&- ........ = = = = =-i..l

1 VENLO;VENRAY 5 A 11 34 116 1 1AQ.. ,

2 20 41 42 171 600 0 893

3 15 19 20 84 277 10 4':l()

4 2 12 15 83 297 15 419

5 4 3 2 16 70 lQ 9S

6 SUITEN Her GEBIED 2 2 2 9 54 9 70

TOTAAL 48 85 98 397 1414 54 2096

TOE L ICHTING de nadruk 1igt in de leeftijdsgroep in 20-40(35?) jaar
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TABEL G8 verband met het samenvallen van vorige verhuizing met huwelijk of

samen gaan wonen en de huidige woonplaats

huidige woonplaats viel min of meer samen met moment van huwelijk of samenwonen

huidiae woonDlaats

ZONE ja nee TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 97 108 205

2 495 424 919

3 236 202 438

4 229 198 427

5 43 55 98

6 SUITEN HET GEBIED 39 36 75

TOTAAL 1139 1023 2162

TOELICHTING over alle gebi eden vormt de hui shouden-vorming iets meer
dan de helft van de reden tot vestiging

j\..
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G9TABEL

verband tussen de eerste motivering voor de vorige verhuizing
en de huidige woonplaats

Ie moti ef vorige verhuizing

-0') -0) I .. s:: r-i
or- EI.O 0) r-i
-0 s- o .. -0 ..
::l 0) s:: LO 0)- 0
+' s:: 0 .. ..s:: co r-i
VI +' o<:::t" 01- -huidige woonplaats s- 3- or-
4-- ra ........ "'00) 0)
or-... 0- 01 01 S::or- 01.. s::s:: rar- or-

.:.tt.C',J s- .~ ....- +' or- s-
ZONE s- .. ra- s::> VIE 0)

O)r-i raM 00) Era > TOTAAL3- s:: - 301 04- 0

1 VENLO,NENRAY 60 23 64 20 39 206

2 231 204 336 35 102 qnR

3 75 108 182 19 51 435

4 93 113 154 19 42 421

5 21 28 38 3 11 101

6 BUllEN HET GEBIED 24 19 25 2 6 76

TOTAAL 504 495 799 98 251 2147

TOE LICHTING vestiging op het huidig woonadres blijkt alleen bij de kleinere kernen (zone 3-5)
relatief weinig veroorzaakt te worden door omstandigheden van werk en/of studie
voorts valt op, dat naarmate de kern kleiner is, men vaak vanwege de partner
op zijn huidig adres is gaan wonen
tenslotte is het hoge percentage voor vestiging vanwege familieomstandiqheden
voor Venlo/Venray opvallend

~



r "TABEL GI0 verband tussen de tweede motivering voor de vorige verhuizing
en de huidige woonplaats

2e motief verhui zing
...--
0'1

"\.D ...--
0) " C r--l.,.... til LO 0) r--l

"'C s... I " "'C "::::l 0) Cod" 0) ...-- 0
~ C 0 ........ -'= 00 r--l
til ~ 0 en ........ ........

huidige woonplaats s... 3: en .....
C ...-- ~ .......... C "'CO) 0)
0)1"'-- c- en·,.... c·,.... en

" c> ~ r- .,....
ZONE ..:>I:N s... ...-- .,.... 0) ~.,.... s...s... " ~ (V) C en tilE 0) TOTAAL~::

~ ........
~~ ~~ ~c:

1 VENlO,NENRAY 6 4 48 11 17 86

2 23 17 268 29 44 381

3 15 2 123 13 26 179

4 19 5 127 14 25 190

5 8 0 25 1 4 38

6 SUITEN HET GEBIED 3 4 25 2 3 37

TOTAAL 74 32 616 70 119 911

TOE L ICHTING voor Venlo/Venray wordt relatief weinig als 2e motief de woning/woon-
omgeving genoemd
voor het overige heeft deze tabel weinig te melden

\. ~
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TABEL GIl verband tussen de reden waarna men in de eerstgenoemde plaats

waar men naar een woning gezocht heeft en niet geslaagd is
en de huidige woonplaats

reden waarom in eerstqenoemde olaats waar qezocht is. men n;pt apc:;ltl.aarl ;c:;
I
l:: l::
ttl Q)
ttl "0..-.. l:: ..-..
l::LO or- l:: ex:>

or- O' > Q) O'

r-l -0 '<;t"

-l-' - til Q) ........
Q) -l-' s..

huidige woonplaats or- en Q) s..
l::l:: or- Q) :::J

or- l:: ..-.. s.. ..-.. :::J
E~ \0 Q) ....... "'C

ZONE ttl s.. l:: O' -0 O'

TOTAAL):Q) ttlN l::M Q)
~E ~- ttl- +->

1 VENLO/yENRAY 19 42 30 25 116

2 48 164 81 39 332

3 33 79 48 36 lOt:;

4 26 73 34 23 156

5 10 13 10 6 39

6 SUITEN HEr GEBIED 4 17 3 2 26

TOTAAL 140 388 206 131 865

TOE L ICHTING zij die thans buiten het gewest zijn gaan wonen of in- de grotere kernen (zone 2)
geven vooral te kennen dat zij in de plaats waar zij zochten niets voor
hen geschikts konden vinden, dat geldt ook voor hen die thans in zone 4 wonen

'" ~
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TABEL HI verband tussen het gezochte type woning bij toekomstige verhuizing en de huidige woonplaats

type woning bij verhuizing

0- 'IJ
to ''-- C'l
~ s- C

"'C ''--
C .--i C C
to ''-- 0 ~huidige woonplaats to s- ~ ~

.j...l Ql en 0 en
III "'C C Ql .D ',--
'IJ C ''-- 01 C'l s-

ZONE ''-- 0 C to 0 Ql
TOTAALs- o .j...l 0 >> N ~ Ql .c 0

1 VENLO,NENRAY 34 34 21 4 a 3 96

2 257 134 23 4 3 13 434

3 144 35 5 4 1 7 196

4 123 37 7 2 2 8 179

5 35 5 a 0 1 1 42

6 SUllEN HET GEBIED 28 11 6 0 a 2 47

TOTAAL 621 256 62 14 7 34 994

TOE L ICHTING nadruk 1igt op de vrijstaande woning als gezocht objekt

\.. ~
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"TABEL H2 verband tussen de financieringswijze van de toekomstige woning bij verhuizing en

de huidige woonplaats

financieringswijze woning bij verhui zing

huidiqe woonolaats

ZONE koop huur TOTAAL

1 VENLO,NENRAY 56 46 102

2 301 125 426

3 140 43 1R1

4 122 44 166

5 33 6 39

6 ~UITEN HET GEBIED 31 16 47

TOTAAL 683 280 963

TOE L ICHTING geen opvallend beeld. Daarbij is het zeer lage percentage gezochte toekomstige huur-
woningen voor de zeer kleine kernen waarop zone 5 betrekking heeft nauwelijks ver-
bazend te noemen

\.. .J
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TABEL H3 verband tussen de soort gezochte toekomstige woning en de huidige woonplaats

soort woning bi j verhui zi ng

OJ
e QJ I...... ~ IIIe E e
0 ...... ......
~ ~::::s Ne QJ ~ QJ

huidige woonplaats QJ EIIl OJ
"0 4- QJ
~ OJ·....., QJen en
Itl c·..... ee ......
Itl ...... ~ 0·..... ~

ZONE ......, e"O ~e QJ

TOTAALQJ OQJ QJO >LJ ~LJ en~ 0

1 VENLO,NENRAY 15 14 70 15 114

2 13 35 271 76 395

3 13 26 101 31 171

4 3 29 95 32 1l:iq

5 0 12 16 9 ":17

6 ~UITEN HET GEBIED 2 3 34 4 43

TOTAAL 46 119 587 167 919

TOE LICHTING voorkeur ligt bij verhuizing op een gewone gezinswoning.
Vooral bij van buiten onderzoeksgebied afkomstigen blijkt dat relatief sterk.

\.. ~



r onderneemt om in zijn
.,

TABEL H4 verband tussen de tweede aktie die het huishouden
toekomstige woonplaats aan een huis te geraken en de huidige woonplaats

2e aktie die ondernomen is om aan huis in voorkeursplaats te komen..
s:::
Q) ....., ....., ....., .....,

"0 ...... ...... ...... ......
•...., s::: .o~ .0 . .0 .0 III...... Q) 0 ~ Q).0 ...... s:::o S:::Q) s::: s::: III III ......

~ Q» Q» Q) Q) Q) Q) ~
Q» > >3 > > ...... ...... .:¥t. s:::...... Q)S:::...-- Q)::l Q) Q) ~s::: ~~ 10 1IlQ)
~ .. s::: ~Q)Q) ~o ~ Q) ~~ S:::Q) S:::IIl ~Ehuidige woonplaats IOQ)Q) ..s:::~> ..s::: .0 ..s:::~ ..s::: 10 Q).:¥t. Q)~ Q) Q)Ot: ...... "0 US::: 10 U 01 US::: UIO ~Q) ~IO 01 ...... s:::

...-- s::: 1IlQ)~ illS::: 1IlQ) III ...-- ~~ ~IO ...... s:::~0·..... Q) Q)Q)3 Q) ...... Q)Q) Q)Q) Q)Q) Q)...-- ~ Q)
4-E.:¥t. OlE::s OlS::: OlE Ol.:¥t. >01 >0- Q) 01"0ZONE S:::IOQ) S:::Q)O S:::O s::: Q) S:::I0 "010 "oQ) > os::: TOTAAL...... 4-.0 ...... 01.0 ...... 3 ...... 01 ...... E lOS::: 10 01 0 s:::o

1 VENLO,NENRAY 1 7 5 27 7 46 0 3 0 96

2 3 6 12 6 2 22 2 0 2 55

3 0 0 7 5 1 34 0 1 0 4R

4 2 3 6 2 1 8 0 1 0 23

5 0 1 0 0 1 4 0 0 0 6

6 BUITEN HET GEBIED 0 1 2 0 3 1 0 0 0 7

TOTAAL 6 18 32 40 15 115 2 5 2 235

TOE L ICHTING bij de grotere kernen (zone 1 en 2) laten huishoudens zich relatief vaker inschrijven
(bij woningbouwvereniging, gemeente, makelaar); voorts ligt bij alle zones de nadruk
op advertenties nalopen

\.. ~



r "TABEL H5 verband tussen de eerste aktie die het huishouden onderneemt om in zijn
toekomstige voorkeursplaats aan een huis te geraken en de huidige woonplaats

Ie aktie die ondernomen is om aan huis in voorkeursplaats te komen
"'c

(1) '1'""") '1'""") '1'""") '1'""")

-0 ..... ..... .~ .~

'1'""") C .D .D . .D .D Vl
.~ (1) ~ ~ (1)
.D .~ co C (1) C C Vl Vl .~

~ c (1)0 (1» (1) (1) (1) (1) .j..>
(1»(1) » > ~ > > ..... ..... ~ c
.~ -0 (1) r- (1)~ (1) (1) .j..>C .j..> .j..> ro Vl(1)

huidige woonplaats
.j..> "'c ~ (1) (1) ~o ~(1) ~ ~ C(1) CVl .j..>E
ro(1)(1) ..t:.j..» ..t: .D ..t: .j..> ..t: ta (1)~ (1).j..> (1) (1)0
E'~~ ucro ur:::n uc Uta .j..>(1) .j..>ro r:::n .~ C
~ r- (1) Vl(1)~ VlC Vl (1) Vl r- ~~ ~ro .~ C~
o·~ .D (1)(1)~ (1) ..... (1)(1) (1)(1) (1)(1) (1)r- ~ (1)

ZONE 4-E r:::nE~ r:::n C r:::nE r:::n~ >r:::n > 0.. (1) r:::n-o
TOTAALcta4- C(1)O co C(1) cro "'Oro "'0(1) > OC..... 4- 0 ..... r:::n.D .~ ~ .~ r:::n .~ E roc ror:::n 0 co

1 VENLO;VENRAY 19 4 6 1 3 2 1 4 14 54

2 37 10 16 5 1 21 1 5 88 184

3 15 1 5 1 4 4 0 5 32 67

4 17 1 7 1 3 7 0 4 31 71

5 0 2 5 0 1 1 0 1 11 21

6 SUITEN HET GEBIED 5 2 2 1 0 2 0 1 8 21

TOTAAL 93 20 41 9 12 37 2 20 184 418

TOE LICHTING opmerkelijk is bij deze verhuisgenei~den de relatief hoge percentages huishoudens
die nog geen enkele aktie ondernomen hebben; dit blijkt overigens het minst het geval
bij huishoudens woonachtig in Venlo/Venray

\.. ~



I" "TABEL H6 verband tussen verhuisplannen en de huidige woonplaats

l::
(\)
l::
l::
ttl
r-
c..
til s-
.~ (\)
:J .f-l
.c "'0 s- ttls- l:: ttl r-
(\) 0 ttl
> s- ......, r- .,

ttl l::huidige woonplaats (\) ttl L.() ttl (\)

~ l:: +..> .~....., c 0 .cs- .~ (\) +..> u
..¥. .0 C til cZONE c .. C .0 til (\)

TOTAAL0 ttl ..... :J ..... (\)
..¥. ....., ..c til E c

1 VENlO;VENRAY 11 30 41 48 52 141

2 16 58 74 304 548 926

3 9 29 38 110 266 414

4 4 34 38 113 281 432

5 3 5 8 25 63 96

6 SUITEN HET GEBIED 5 11 16 25 34 75

TOTAAL 48 167 625 1244 2084

TOE LICHTING ten opzichte van de andere zones wil een relatief hoog percentage huishoudens woon-
achtig in Venlo/Venray (ca. 30%) binnen 5 jaar (opnieuw) verhuizen; de minste ver-
huisneigingen zien we bij de kleinste kernen in zones 4 en 5

J\...



I" "TABEL H7 verband tussen huidige en toekomstige woonplaats

(/)

+J
ro
ro
r-
0- 'U
l:::: C1l
0 or-
o ..c
~ C1l

>, 01
C1l ro

+J01 S-
or- l:::: C1l
+.> C1l ~

huidige woonolaats (/) :::-
E - l::::

~
0 C1l....... +J

ZONE C1l l:::: or-
o C1l ::::3 TOTAAL+.> :::- N M -::r LO ..c

1 VENlO,NENRAY 77 21 7 9 3 95 212

2 89 397 42 90 6 310 934

3 55 71 102 32 7 181 448

4 30 88 20 133 3 161 435

5 16 1 8 3 18 55 101

6 BUllEN HET GEBIED 2 11 4 2 3 54 76

TOTAAL 269 589 183 269 40 856 2206

TOE L ICHTING in hoofdzaak handhaven potentiele verhuizers de kategorie woonzone (zie diagonaal tabel)
Opvallend is voorts een niet aanzienlijke keuze als toekomstige woonplaats voor kernen
buiten het gebied van onderzoek gelegen

j\,.



r ".TABEL H8 Verband tussen het eerste motief voorkeursplaats bij toekomstige verhuizing en
de huidige woonplaats

eerste moti ef eerste voorkeursp1aats
~ (I)
(I) s-
(/) ~ (I)
(/) s- ........... (I) (I)
~ ~ .0 ~
~ (I)
(I) 'r"") "01
~ ..... s- ~

.0 (I) .....

huidige woonplaats " Ol~
(I) s- ..... (I)..... (I) r- .....
r- ...... r- N..... ..c: (l)S-

ZONE E u NO
TOTAALttl ..... (1)0

t+- ""C Ol >

1 VENLO;VENRAY 26 10 21 ~7

2 104 40 56 ?nn

3 43 13 23 79

4 36 15 22 71

5 8 5 11 24

6 SUllEN HET GEBIED 17 2 8 27

TOTAAL 234 85 141 460

TOE llCHTING tIs eerste motief yoar een voorkeursplaats geldt bij de grote(re) kernen (zones 1-4)
en voor kernen buiten het gewest vooral 'familie, kennissen ' terwijl bij de kleinste
kernen (zone 5) vooral gezelligheid en voorzieningenniveau op de voorgrond treden
(hoewel er bij gezegd moet worden dat de absolute aantallen hier klein zijn)

\.. ~



tweede motief eerste voorkeursplaats
c vv s-
VI ~ V
VI s- +J..... V Vc :3= .0 C
C vv ......, "0)
~ ..... s- C

.0 V· ....
huidige woonplaats .. 0) C

V s- ..... V..... V r- .....
r- +J r- N..... ~ vs-

ZONE E u NO
n::l ..... VO
4- "'0 0»

1 VENLO,NENRAY 13 0 17

2 55 13 43

3 18 4 32

4 20 5 16

5 3 2 7

6 SUllEN HET GEBIED 8 2 8

TOTAAL 117 26 123

,. TABEL H9

TOE L ICHTING

Verband tussen het tweede motief voorkeursplaats bij toekomstige verhuizing
en de huidige woonplaats

de absolute aantallen zijn in deze getallen klein.Voor Venlo/Venray+ VOQr zone 3 en
geldt dat het 2e motief gezelligheid en voorzieningenniveau vaker genoemd wordt
en het omgekeerde is het geval bij de zones 2 en 4, daar worden vooral familie en
kennissen als 2e motief genoemd.

TOTAAL

I
30

111

!14

41

12

1R

266

5
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TABEl HID

verband tussen huidige en voorheen gezochte woning bij huishoudens die geen verhuis-
plannen koesteren in de komende jaren.

geen verhuisplannen

::J 0)
e: e: 0)

'r- e: 0)
0) e: 'r- e:
e: 0 e: 'r-
'r- 3: 0 e:
e: e: 3: 0
0 (]) Vl 3:
3: "'0 '+- e:

s- .1'""") 0 (])
+> Itl 'r- 'r- e:

gezocht soort woning s- Itl s- Vl 0
0 .1'""") "'0 e: 3: TOTAAL0 (]) (]) (]) (])
Vl ..c ..c 0- 0)

bejaardenwoning (1) 11 1 0 4 16

v%n i ng met bedrijf (2) 0 38 0 5 43

gewone koopwoning (3,4,5) 4 31 1 663 699

woning (koop,huur) (6 ) 4 10 0 242 256

TOTAAL 19 80 t 914 1014

TOE L ICHTING deze huishoudens die geen verhuisplannen hebben blijken te wonen in huizen die men
gezocht heeft toen laatselijk de verhuizing naar de huidige woning werd voorbereid.
Vooral daar waar men naar een andere soort woning gezocht heeft, dan waarin men thans
woont, veroorzaakt een verhuisneiging; doch het aantal verhuisgerede huishoudens is
gering.



r '"TABEL II verband tussen vorige woonplaats en toekomstige woonplaats indien opnieuw verhuisd wordt

vorige woonkern gelegen in
toekomstige woonplaats

ZONE in zelfde zone in andere zone TOTAAL

1 VENLO;VENRAY 106 93 199

2 234 134 368

3 82 126 208

4 117 151 ?fiR

5 11 28 39

6 BUITEN Her GEBIED

TOTAAL 550 532 1082

TOE L ICHTING van buiten onderzoeksgebied oorspronkelijk afkomstig kiest meer dan 50% een zelfde
zonekategorie als waar ze oorspronkelijk vandaan gekomen zijn.
Enerzijds sterke samenhang tussen zonekategorie voorheen gewoond en toekomstige keuze
woonplaats zone.
Anderzijds relatief grote uitstroom van alle zones naar de zone buiten het onderzoeks-
gebied.
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TABEl 12 verband tussen de huidige en vori ge soort woning van de huishoudens

.,..,..... 0)

.0 e 0)..... e 0)
OJ e ..... e
t: C'l 0 e .....

..... 0) t: :3 0 t:
ee ..... t: :3 0
0·.... t: Q) VI :3
:3N 0 -0 4- Q)..... :3 s- .,.., Q) 0)

~ ..... t: .....
S-..s::::: e ~ s- o s-

oart woning thans OS- Q) .,.., -0 :3 Q)
OQ) Q) Q) Q) Q) > TOTAALVI> 0) ..0 ..0 C'l 0

bejaardenwoning 22 5 0 3 0 30

bedri j fswoni ng 150 2 27 29 7 215

pension/inrichting 3 1 0 0 2 6

gewone woning 984 38 91 553 157 1823

TOTAAL 1159 46 118 585 166 2074

TOE L ICHTING 50 a 60% in zelfde kategorie na komende verhuizing
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TABEL 13 verband tussen de huidige en de vorige financieringswijze van de woniogen van de

huishoudens

r:n
s::......
s:: Ol
0 s::
~Ol ......

s:: s::
Ol· ..... 0s:: N s:: ~ Ol............ (]) Ol 0- s::s... :::l ~ s:: 0 ......
(]).J::. :::l ...... 0 s::...... ~ 0 s:: ..:.;: 0..c 0 (]) ~ VI

financiering ~/On i ng s::> ~ ...... s...
ttl tI- 0- E s... (])

TOTAALtflans s:: .r-') r- 0 (]) :::l "'0or- ...... (]) 0 s... :::l
~tI-..c N ..:.;: 0- .J::.

koop 162 203 18 38 9 430

premiekoop woning 47 32 33 5 9 126

huurwoning gemeente 2 1 3 11 1 18

huur woningbouwverenigingen 14 29 31 130 6 210

huur partikulier 20 37 26 50 2 135

TOTAAL 245 302 111 234 27 919

TOE LICHTING (% 33, 25, f6, 45, 1, o op de diagonaal tabel)
verhuizing gaat niet gepaard met veranderingen in financieringswijze van de woning
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verband tussen het huidige en taekamstige type waning van de huishaudens

'1'""').,....
..0

type waning nu

C'l
s:: C'l.,.... s::
s::.,....
ON::c.,....
O).E
C.S
>,0)

+»

"'0
s::
co
co
+>
III

'1'""').,....
s
>

S
O)

"'0
s::
o

C\J

.,....
s-
s::.,....
C'l
s::.,....

01
s::.,....
s::
o::c
0)
C'l
co
+>
0)

::c
::;:,
o

..0
C'l
o
o

.s:::.

0)
C'l.,....
s
O)

~
TOTAAL

1. vrijstaand 250 28 6 5 3 10 302

2. 2 ander 1 kap 229 86 4 o 4 6 329

3. waning in een rij 104 104 29 2 o 9 248

24

51o

o

311

107

19

5

17

--------------------n----~
5. haagbauw

4. etage waning (3 lagen)

6. averige 12 11 3 a 6

TOTAAL 617 255 61 14 7 33 987

TOE LICHTING geen verandering %75 25 10 5 - 18 (zie diaganaal tabel)
type waning (1) laat minste verandering zien, bij de averige waning-typen gaat het steeds
am relatief grate tat zeer grate veranderingen ten gunste van kategorieen (1) en (2)



verband tussen de financieringswijze van de huidige woning en de zienswijze

c
c
o
~

O'l
C

'r-

zienswijze verhuizing
naar huidig adres

positief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAL

C
to
C.,.. koop (1,2)

971

75

233

1279

huur (3,4,5)

400

84

113

597

TOTAAL

1371

159

346

1876

TOE L tCHTING een negatieve zienswijze over de laatste verhuizing wordt in sterkere mate tegenge
sproken door huishoudens in een huurwoning



,
TABEL J2

verband tussen het huidige type woning en de zienswijze over de laatste verhuizing

s::::
o
:;:

zienswijze verhuizing ~

naar huidig adres ~

positief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAL

laagbouw (1,2,3)

1316

130

326

1772

meergezinsbouw (4,5)

58

30

20

108

overig (6)

46

7

17

70

TOTAAL

1420

167

363

1950

TOELICHTING huishoudens in meergezinsbouw/hoogbouw laten zich relatief vaker negatief over
hun laatste verhuizing uit
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TABEL J3 verband tussen de huidige soort waning en de

zienswijze over de laatste verhuizing

0')

e.....
0') +->
e 0') ..s::

0') ..... e u 0')
elll e ..... ..... e..... e 0 e s- .....
eltl ::: 0 e eo..s:: e ::: ..... 0
:::+-> Q) III -.....;,. :::

"0 4- e
s- 'r-') 0 Q)

s- to ..... ..... e
0 to s- III 0

zienswijze verhuizing 0 'r-') "0 e ::: TOTAALIII Q) Q) Q) Q)
..a ..a 0- 0')

positi ef (23,7) 19 142 6 1258 1425

negatief (1,4,6) 5 10 2 153 170

onverschillig (5) 2 43 0 318 363

TOTAAL 26 195 8 1729 1958

TOE LICHTING de huidige soort waning blijkt geen duidelijk effect op de
zienswijze op de vorige verhuizing te hebben

'- ~
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TABEL J4 verband tussen de aard van de huisvesting in de vorige waning

en de zienswijze over de laatste verhuizing

VI
OH-'
s::::res.,.... res
+-' r-
1II c.. s-
OJs:::: OJ
>0 VI s::::
VlO s- o.,.... ~ OJ ~ "'C
~ "'C OJ s::::
.c~ ~ .0 OJ

0 "'C s::::"'C .,.... 4- 0
S-S- 'r, 0 ~

TOTAALzienswijze verhuizing res 0 .,.... 0 s::::
res> .0 .c .,....

positief (2,3,7) 596 618 207 1421

negatief (1,4,6) 78 65 26 169

onverschillig (5) 241 87 34 362

TOTAAL 915 770 267 1952

TOE L ICHTING zij die voorheen bij ouders inwoonden spreken zich in opvallend
grate mate onverschillig uit over hun verhuizing naar de
huidige woning

"'- ~



verband tussen geboortejaar man en de zienswijze
over de laatste verhuizing

zienswijze verhuizing
o

.D.
QJ
C1 v66r 1940 1940 tim 1949 1950 tim 1960 TOTAAL

positief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAL

172

30

27

229

425

33

99

557

772

94

229

1095

1369

157

355

1881

TOELICHTING naarmate de mannen jonger zijn (geboren 50-60) oordelen zij relatief
minder positief over hun laatste verhuizing (ca. 58% versus ca. 66%)



,
TABEl J6 verband tussen concrete verhuisplannen naar de toekomstige woning

en de zienswijze over de vorige verhuizing

I
VI.,.... s::
~ OJ..c:: s- o,.... rs- etj ..c:: VI
OJ etj U .,....
> "0 ......, r- VI ~

s:: etj VI ..c::
OJ 0 LC"l etj ..... s-
-I->s:: s- +.> E OJS::
OJ OJ s:: 0 >OJ

UC
etj OJ +.> '- s::
s:: s:: r Q) s::s::s::etj ....., s:: ..c ~ OJetj TOTAALzienswijze verhui zing Or- .,.... .,....

~ etj OJ r-uo. ..0 ..0 VI .- C"lo.

positief (2,3,7) 13 62 75 363 981 1419

negatief (1,4,6) 25 62 87 56 18 161

onverschillig .(5) 6 28 34 160 169 363

TOTAAL 44 152 196 579 1168 1943

TOE L ICHTING heel nadrukkelijk b1ijkt uit deze tabel dat zij die over hun 1aatste
verhuizing positief oorde1en (ca. 70%) geen verhuisp1annen koesteren,
terwijl zij die zich negatief uit1ieten zeer nadrukke1ijk, n1. binnen
5 jaar, verhuisplannen melden (ca. 55%)

""'-
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TABEL J7 verband tussen de destijds gezochte soort woning en de soort woning waarin men

thans woont, bij huishoudens die achteraf positief over hun verhuizing oordelen
positief zienswijze verhuizing (2,3,7)

~ Ol
s:: s:: C'l.,.... s:: Ol
Ol s:: .,.... s::
s:: 0 s:: .,......... 3 0 s::s:: s:: 3 0
0 QJ Vl 3
3 "'0 4- s::

~ 'r""") 0 QJ
~ ttl ..... .,.... s::

destijds gezocht soort, ~ ttl ~ Vl 0
'r""") "'0 s:: 3 TOTAALwoning QJ QJ QJ QJ
..c ..c C- Ol

bejaardenwoning (1) 11 a - 6 17

woning met bedrijf (2) 0 30 - 9 39

koopwoning (3,4,5) 2 32 - 828 862

huurwoning (6) 4 13 - 282 299

TOTAAL 17 75 - 1125 1217

TOELICHTING opmerkelijk is dat in overgrote meerderheid de verhuizing een soort woning heeft opge-
leverd die men zich gewenst heeft (nl. 93%)
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TABEL J8

verband tussen de destijds gezochte soort woning en de soort wonin~ waar men than:.. woont bij
huishouding die achteraf achteraf negatief over hun verhuizing oor elen

zienswijze verhuizing negatief (1 t4,6)
''J......

Ol ~e -0
~ ...... Q) Ole e .0 e
Ol

0 ......
3 +-' ee e Q) 0......
Q) E 3e -0 e

~ ~ Ol 0 Q)
to e ...... e

destijds ~
to ...... til 0''J e e 3 TOTAAL0 Q) 0 Q) Q)gezocht soort woning 0 .0 -3 c.. Oltil

bejaardenwoning (1) - - - - -

woning met bedrijf (2) 1 2 - 2 5

koopwoning (3,4,5) 1 3 - 80 84

huurwoning(6) 1 a - 59 60

TOTAAL 3 5 - 141 149

TOE LICHTING het betreft hier een beperkt aanta1 huishoudens die negatief over hun verhuizing oorde1en; de
tabe1 toont overigens niets opmerkelijks, zij het dat men gekregen heeft wat men gewenst heeft
(01. 95%); dit imp1iceert dat de negatieve beoorde1ing van de verhuizing niet op dit verband is
terug te ge1eiden

~
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TABEL J9 verband tussen de destijds gezochte soort woning en de soort woning waarin men thans

woont bij huishoudens die achteraf onverschillig over verhuizing oordelen

zienswijze verhuizing onverschillig (5)

:::l 0)
s:: s:: 0).,... s:: 0'1
0'1 s:: .,... s::
s:: 0 s:: .,...

.,... 3: 0 s::
s:: s:: 3: 0
0 (]) VI 3:
3: "'0 4- s::

~ ...., 0 (])
<0 .,... .,... s::

destijds gezochte ~ <0 ~ VI 0
0 ...., "'0 s:: 3:

TOTAALwoning 0 (]) (]) (]) (])
VI ..c ..c 0- 0)

bejaardenwoning (1) - - - - -

woning met bedrijf (2) 0 9 - 2 11

koopwoning (3,4,5) 2 11 - 203 216

huurwoning (6) 0 4 - 80 84

TOTAAL 2 24 - 285 311

TOE L ICHTING opmerkelijk is dat in overgrote meerderheid de verhuizing een soort woning heeft opgeleverd
die men zich gewenst heeft (nl. 93%)
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TABEL KI verband tussen huidige en voorheen gezochte woning bij huishoudens waarvan de voorgenomen

verhuizing zo goed als geregeld is.

ja, verhuizing bijna afgerond

::I O'l
e e O'l.,... e O'l
O'l e .,... e
e 0 e .,...

.,... 3 0 e
e e 3 0
0 lV Vl 3
3 "'C ..... l::

~ ....., 0 lV
+.l 10 .,... .,... e
~ 10 ~ Vl 0

gezocht soort \'lOni ng 0 ....., "'C e 3 TOTAAL0 lV lV lV lV
Vl .D .D c.. O'l

bejaardenwoning (1) - - - - -

woning met bedrijf (2) a a - 1 1

koopwoning (3,4,5) 1 2 - 20 23

huurwoning (6) 0 0 - 18 18

TOTAAL 1 2 - 39 42

TOE L ICHTING uit het verband blijkt dat men nu vanuit een gewone woning naar een koop/huurwoning
wilde



,
TABEl K2 verband tussen huidige en voorheen gezochte woning bij huishoudens waarvan de voorge-

nomen verhuizing over 2 tot over 5 jaar gedacht wordt.

Ja, in de komende jaren verhuisplannen

~ 01
e e 0'>...... e 01
Ol e .r- ee 0 i:: .......,... 3: 0 ee c 3: 0
0 OJ til 3:3: "0 4- es- ....., 0 OJ+> to .,... .,... es- to s- VI 0

gezocht soort woning 0 .r-') "0 e 3: TOTAAL0 OJ OJ OJ OJ
VI ..c ..c c- Ol

bejaardenwoning (1) 0 0 - 1 1

waning met bedrijf (2) 1 4 - 6 11

koopwoning (3,4,5) 1 32 - 69 102

huurwoning (6 ) 4 24 - 66 94

TOTAAL 6 60 - 142 208

TOE L ICHTING
-

van huishoudens met verhuisplannen in de komende jaren wil een belanqrijk deel van een
bedrijfs\'Ioning naar een gewone -woning; bijna 30% daarvan wil naar de koopwoning en
ca. 25% naar een huurwoning. -

_._-

"-



,
TABEl K3

verband tussen huidige en voorheen gezochte woning bij huishoudens die misschien
van plan zijn te verhuizen, doch niet binnen een termijn van 5 jaar.
misschien, doch niet binnen 5 jaar

:::3 0)
l:: l:: 0)

en...... l::
0) l:: ...... l::
l:: 0 l:: ............ 3: 0 l::
l:: l:: 3: 0
0 OJ III 3:
3: "'C 4- l::

s- .,...., 0 OJ
.l-J I'd ...... ...... l::
s- I'd s- III 0

TOTAALgezochte woning 0 .,...., "'C l:: 3:
0 OJ

~
OJ OJ

III ..Q c- O)

bejaardenwoning (1= - - - - -

woning met bedrijf (2) 1 9 - 3 13

koopwoning 13,4,5) 1 13 - 402 416

huur waning (6) 1 3 - 133 137

TOTAAL 3 25 - 538 566

TOE L ICHTING huishoudens die ap langere termijn een verhuizing overwegen.Daarvan wilden vooral
huishoudens die nu in een bedrijfswoning gehuisvest zijn, naar een koop- of
huurwoning --
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K4TABEl

verband tussen huidige en voorheen gezochte woning bij huishoudens die geen verhuis-
plannen koesteren in de komende jaren

geen verhuisplannen

::l C'l
e: e: C'l.,... e: C'l
C'l e: .,... e:e: 0 c: .,....,...

~ 0 e:e: e: ~ 0
0 QJ (I; ~
~ "'C 4- e:s- ......, 0 QJ

ttl ..... .,... e:s- ttl s- III
~0 ......, "'C e:

TOTAAlgezocht soort woning 0 QJ QJ QJ QJ
III ..0 ..0 0. C'l

bejaardenwoning (1) 11 1 a 4 16

woning met bedrijf (2) a 38 a 5 43

gewone woning (koop,huur) 8 41 1 905 955(3,4,5,6)

TOTAAl 19 80 1 914 1014

TOE llCHTING deze huishoudens die geen verhuisplannen hebben blijken te wonen in huizen die men
gezocht heeft toen laatstelijk de verhuizing naar de huidige woning werd voorbereid.
Vooral daar waar men naar een andere soort woning gezocht heeft, dan waarin men thans
woont, veroorzaakt een verhuisgeneigdheid; doch het aantal verhuisgerede huishoudens
is gering

'"
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TABEL Ll Verband tussen de vorige woonplaats en toekomstige woonplaats waarop men negatief reageert

Vl
ol-> negatiefttl
ttl
r-
c.. "'0
l:: Q)
0 .....
0 .0
~ Q)

>, C1
Q) ttl
C1 s- ol->..... l:: Q)

vorige woonplaats ol-> Q) .J::

~ >....... l::
0 0 Q)
~ r- ol->

ZONE (1l l:: .....
TOTAAL0 Q) :::l

ol-> > C'J (V) <::l" L.() .0

1 VENLO;VENRAY 10 2 2 0 1 6 21

2 4 8 0 6 0 12 30

3 1 5 13 3 0 3 ?~

4 5 7 2 20 1 9 44

5 2 0 0 0 3 3 8

6 SUllEN HET GEBIED 8 8 1 3 1 22 41

TOTAAL 30 30 18 32 6 55 171

TOE L ICHTING circa 50% van de huishoudens kiest na een toekomstige verhuizing een woonplaats in een
woonzone die overeenkomt met die van de vorige woonplaats

~\..
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"TABEL L2 verband tussen de vorige woonplaats en toekomstige woonplaats waarop men positief reageert

til
+> positiefItS
ItS

C "0
~ Q)
0 .....
0 ..c::;: Q)>, en
gJ ItS

s... +>..... ~ Q)

vorige woonplaats +> CI) ..l::

~ >
'- ~0 0 Q)

~ r- +>ZONE Q) ~ .....
TOTAAL0 IV ::;,+> > N (\') o:::t LO ..c

1 VENLO,NENRAY 81 40 16 17 3 56 213

2 28 156 24 45 3 124 ~A()

3 15 48 41 lR ~ 7? lqq

4 18 68 15 61 3 60 2.2.11

5 2 9 3 5 5 11 35

6 BUllEN HET GEBIED 48 94 21 30 7 178 378

TOTAAL 192 415 120 176 26 501 1430

TOE L ICHTING maximaal circa 25-30% van de huishoudens kiest na een toekomstige verhuizing een
woonplaats in een woonzone die overeenkomt met die van de vorige woonplaats; alleen
voor zone 2 ligt dat percentage hoger (tegen 40%)

\.. ~
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"TABEL L3 verband tussen de vorige woonplaats en toekomstige woonplaats waarop men onverschillig

reageert

Ul
+J onverschillig1'0
1'0

C "'0s:: Q)
0 "r-
0 .0:;: Q)

>, C'>

~
1'0
s.. +J

"r- s:: Q)

vorige woonplaats +J Q) ~

~
:>
......... s::

~
0 Q)
r- +J

ZONE Q) s:: "r-

TOTAAL0 Q) :::J
+J :> N (V) o::t" LO .0

1 VENLO/VENRAY 10 5 1 2 0 12 30

2 4 54 4 8 1 33 104

3 4 13 18 5 1 18 59

4 0 26 1 30 1 20 78

5 2 1 0 0 2 3 8

6 SUITEN HET GEBIED 10 13 4 3 1 54 85

TOTAAL 30 112 28 48 6 140 364

TOE L ICHTING tussen ca. 25-50% van de huishoudens kiest na de toekomstige verhuizing een woonplaats
in een woonzone die overeenkomt met die van de vorige woonplaats; het verband kan dus
geen verklaring voor een positieve, negatieve of onverschillige zienswijze over de
laatste verhuizing verklaren

)
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TABEL L4 verband tussen soort woning bij verhuizing en huidige soort woning waarop bewoner negatief

reageren

negatief

~
C1
s:::: C1s:::: .... s:::: C1

C1 s:::: .... s::::
0 s:::: ....s::::
~ 0 s::::.... s:::: ~ 0s:::: OJ Vl ~0 "U 4- s::::~ s- .r"') 0 OJ
ttl .... .... s::::

soort woni ng bij ver- t ttl s- Vl 0.r"') "U s:::: ~ TOTAAL0 OJ OJ OJ OJhuizing 0 .D .D 0... C1Vl

bejaardenwoning 2 1 0 8 11

woning met bedrijfsruimte 0 2 0 12 14

gewone gezinswoning 1 3 a 102 106

overige a a 1 18 19

TOTAAL 3 6 1 140 150

TOE LICHTING de overgrote meerderheid van de huishoutienszou bij een verhuizing naar een zelfde soort wOr
ning willen gaan als de huidige soort wonin~met uitzondering voor de huishoudens die een voor-
keur hebben voor een bejaardenwoning of een woning met bedrijfsruimte (75% komt vanuit een gewo-ne woning)
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TABEL L5 verband tussen soort woning bij verhuizing en huidige soort woning waarop bewoner positief rea-

geert

Dositief
e.....

::l
C'l +"e C'l .s::.e ..... e u C'le .'- ..... eC'l 0 e ~ 0 ....e 3 0 e e..... e 3 ..... 0e OJ VI - 30 "'0 4- e3 ~ .,...., 0 OJ

t "' 0 .... ..... e
"' ~ VI 0soort woning bij ver- .,...., "'0 e 30 OJ OJ OJ OJ TOTAALhuizing 0 .0 .0 C. C'lVI

bejaardenwoning 1 0 1 13 15

woning met bedrijfsruimte 0 15 0 48 63

gewone gezinswoning 0 17 0 282 299

overige 0 4 1 101 106

TOTAAL 1 36 2 444 483

TOE L ICHTING vooral bij huishoudens die naar een bejaardenwoning of een woning met bedrijfsruimte willeg
wisselen bij verhuizing in de toekomst van soort woning zij thans wonen
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TABEl L6 verband tussen soort woning bij verhuizing en huidige soort woning waarop bewoner onverschillig

reageert

onverschi 11 i 9
I::

.r-
::::i 01 +->
I:: I:: 01 .r:;

"r- I:: U 01
01 I:: .r- .r- I::
I:: 0 I:: ~ .r-

or- :;: 0 C I::
I:: I:: :;: "r- 0
0 OJ Vl ......... :;::;: "t:l 4- I::

~ ...., 0 OJ
ro .r- .r- I::

bij ver-
~ ro ~ Vl 0soort won i ng 0 ....., "t:l C :;:
0 OJ OJ Q1 OJ TOTAALhuizing Vl .0 .0 c.. 01

soort woning bij verhui zi n£ a a 3 3

bejaardenwoning a 6 12 18

woning met bedrijfsruimte 1 9 128 138

gewone gezinswoning a 3 31 34

TOTAAL 1 18 174 193

TOE L ICHTING voora1 bij huishoudens die naar een bejaardenwoning of een woning met bedri j fs ruimte wiT 1en t

wisse1en bij verhuizing in de toekomst hun huidige (gewone) woning

de zienswijze over de 1aatste verhuizing kan dus niet verk1aard worden vanuit het verband huidige
vs toekomstige soort woning



,
TABEl r.J verband tussen de financieringswijze van de woning bij verhuizing en de hUidige

woning waarop de bewoners negatief reageren

financiering woning
bij verhuizing

koop (1,2,3)

huur (4)

TOTAAl

negatief

koop (1,2)

55

5

60

huur (3,4,5)

26

49

75

TOTAAl

81

54

135

TOE llCHTING 10% zou van koop naar huur willen
en 30% van huur naar koop
een relatief geringe verwisseling dus



verband tussen financieringswijze van de woning bij verhuizing en de huidige woning
waarop de bewoners positief reageren.

positief

.,... -
financiering woning
bij verhuizing·

keep (1,2,3)

huur (4)

TOTAAL

CC
ttl·,...
CC

.,... 0
4-3: koep (1,2)

305

24

329

huur (3,4,5)

90

89

179

TOTAAl

395

113

508

TOE llCHTING 8% wil van keep naar huur
50% wil van huur naar keep
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TABEL L9

verband tussen financieringswijze van de woning bij verhuizing en de huidige woning
waarop bewoners onverschillig reageren

onverschillig
....
'r-
s::
o
3
0)

s::
"r-
S
CI)

"r- :J
US::

financiering woning
bij verhuizing

koop (1,2,3)

huur (4)

TOTAAL

koop (1,2)

107

10

117

huur (3.4.5)

34

38

72

TOTAAL

141

48

189

TOE LICHTING 10% wil van koop naar huur
50% wil van huur naar koop

de zienswijze over de laatste verhuizing kan dus niet verklaard worden aan de hand van
het verband tussen de financieringswijze van de hUidige en die van de toekomstige woning

.J
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TABEl LID verband tussen het type waning bij verhuizing en de huidige waning waarop positief

gereageerd wardt

positief

:3
e
Cl
e.....
e
!ii?

type woning bij <U
laagbouw(1,2,3) meergezinsbouw (4,5) TOTAALc.

verhuizing ~

laagbou\'1 (1,2,3) 496 27 523

meergezinsbouw (4,5) 8 2 10

TOTAAl 504 29 533

TOE LICHTING 2% wil van laag naar haag
92% wil van haag naar laag

~'"
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TABEL L12 verband tussen het type waning bij verhuizing en de huidige waning waarap negatief
gereageerd wordt

negatief

::J
e
0)

e....
e
0
~

type woning bij Q)

TOTAALverhuiting c..
laagbauw (1,2,3) meergezinsbouw (4,5)>,

.jj

laagbouw (1,2,3) 107 20 127

meergezinsbouw (4,5) 5 1 6

TOTAAL 112 21 133

TOE L ICHTING 4% wil van laag naar haag
95% van haag naar laag

\. ~
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TABEl L.13 verband tussen soort toekomstige woning en de zienswijze over de laatste verhuizing

......,

.'-

.£)

O'l
s:::
.'- O'l
s:::s:::
0·....
3:N.....

zienswijze verhuizing
naar huidig adres

~.E:
O~

OW
Vl>

bejaardenwoning
(1)

gewone overig
gezinswoning(3) (2,4) TOTAAL

postief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAl

15

11

3

29

299

107

138

544

171

33

52

256

485

151

193

829

TOELICHTING huishoudens die in de toekomst naar een bejaardenwoning willen reageren relatief sterk
negatief over hun laatste verhuizing (opgemerkt zij dat het hier om absoluut gezien
kleine aantallen gaat). Opmerkelijk is voorts de relatief sterk positieve zienswijze
die door de kategorie overigsoortwoningen (bedrijfswoningen, e.d.) geuit is
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TABEl L14 verband tussen financieringswijze toekomstige woning en de zienswijze over de laatste

verhuizing

-

.,... .,..
5-;:,
Cll..c:.,.. ~

zienswijze verhuizing
naar huidig adres

positief (2,3,7)

negatief (1,4,6)

onverschillig (5)

TOTAAl

1::>
tI:l
I:: •...,

.,... -,...
4- ..0

zeIf bouwen (1)

160

33

49

242

koop (2,3)

249

51

94

394

huur (4,5)

134

64

57

255

TOTAAL

543

148

200

891

TOE llCHTING huishoudens die bij verhuizing een koopwoning willen of van plan zijn zelf te bouwen
beoordelen hun laatste verhuizing relatief positiever dan de huishoudens die naar
een huurhuis in de toekomst willen
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TABEl LIS verband tussen type toekomstige woning en de zienswijze over de laatste verhuizing

'r"j......
.D

0>
c 0>

...... C
c·.....
ON;:: ......

zienswijze verhuizing QJ..c
a.s..

TOTAAlnaar huidig adres >,QJ laagbouw (1,2,3) hoogbouw (4,5) overig (6 )+-»

positief (2,3,7) 539 12 20 571

negatief (1,4,6) 136 7 3 146

onverschillig (5) 196 2 3 201

TOTAAl 871 21 26 918

TOE llCHTING huishoudens die in de toekomst naar laagbouwwoning willen verhuizen oordelen positiever
over hun laatste verhuizing dan degeen die naar andersoortige woningen willen gaan
(opgemerkt zij dat de absolute aantallen van de huishoudens die voor andersoortige
woningen opteren klein zijn)

iii... .)



Verband tussen zienswijze van de verhuizing en konkrete verhuisplannen

s:::
CI.ICV

.f->S:::
CVS:::
S-n:3
~ .-
s::: 0
OVl
~ or-

positief (2,3,7)

ne£;attef (1,4,6)

onverschilli~ (5)

TOTAAL

ja

13

25

6

44

binnen
5 jaar

62

62

28

152

misschien
later

363

56

160

579

neen

981

18

169

1168

TOTAAL

1419

161

363

1943

.,

I
~
\.

TOE L ICHTING Huishoudens die geen verhuizing in de komende jaren overwegen, kijken positiever op hun
vorige verhuizing terug dan huishoudens die wel verhuisplannen hebben; voor laatstgenoemde
geldt dat naarmate die verhuisplannen konkreter c.q. op kortere termijn voorgenomen zijn,
hun zienswijze over de vorige verhuizing aanzienlijk negatiever blijkt •
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TASEL L17
Verband tussen zienswijze van de verhuizing en h~t tweede motief van de vorige
verhuizing

t:n 0'1
s:: ...,.. 1.0 ........
N Q) ... s:: ~

4- .,.. .,.. LO Q) ~

Q) :;, "'0 s- f .. "'0 ........ ...,.. ..s:: :;, Q) s:: 'd" Q)CO (:)
+->S- +-> s:: 0 ........ ..s:: ........ ~

OQ) til +' 0 CJl ........
E> S- 30'1 .,..

s:: ......... cU ........ s:: "'0 Q) Q)
<lIQ) Q) ......... 0- CJl·,.. s::'''' 0'1.. s::> cU ..... .,..
Q).,.. ~N S- .,.... Q) +' .,.... S-

zienswijze verhuizing <liS- s- .. cU ........ s::0'1 tilE Q)
30 Q) ~ eo M OE Eeo > TOTAAL+-» 3 ........ s:: ........ 30 04- 0

positief (2,3,7) 50 19 448 44 79 640

negatief (1,4,6) 3 3 36 9 11 61

onverschillig (5) 12 11 90 8 20 14.1

TOTAAL 65 32 574 61 110 842

TOE LICHTING Motieven die als tweede motief voor de laatste verhuizing golden, blijken de ziens-
wijze op die verhuizing niet verschillend te beinvloeden.
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