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Voorwoord 

Voor u ligt dee! 1 van de rapportage "Woningmarktonderzoek Waalwijk". Dit dee! betreft de 
positie van Waalwijk in de regionale woningmarkt. 
Deel 2 betreft de wijk- en buurtprofielen, dee! 3 de woningmarktpositie van de woningcomplexen 
van de woningbouwvereniging. 

Het woningmarktonderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Interface, verbonden aan de 
Technisch Universiteit in Eindhoven, ten behoeve van de gemeente Waalwijk en de woning
bouwvereniging aldaar. 
De uitvoering heeft plaats gevonden door onderzoekers van de Sectie Stadsvernieuwing en Beheer, 
behorende tot de faculteit Bouwkunde. 

Bij het onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en ondersteuning van 
dr. W. Heys (met betrekking tot de enquetering) en drs. E. Molin (met name ten aanzien van de 
statische verwerking van de enquete). 

Het onderzoek is begeleid door: 

- J. Reniers 
- R. Rijken 
- M. Janssen 
- H. Schenkevelcl 
- K. Smitsmans 

Woningbouwvereniging Waalwijk 
Woningbouwvereniging Waalwijk 
Gemeente Waalwijk 
Hol/Gerrichhauzen & Partners 
Samenwerkingsorgaan Midden-Brabant 

Wij danken hen voor hun kritische en constructieve begeleiding. 
Tevens is veel dank verschuldigd aan alle respondenten en andere ge"interviewden, zonder wie dit 
onderzoek niet mogelijk was geweest. 

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage bij de onderzoekers. 
Met bronvermelding mogen delen van dit rapport gebruikt worden. 

De samenstellers Eindhoven, novernber 1993 
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Inleiding 

hoofdstuk 1 



1.1 Probleem- en doelstelling 

Het woningmarktonderzoek in Waalwijk vindt plaats in het kader van het Stedelijk Beheer-project. 
Dit project dient te resulteren in het opstellen van een stedelijk beheerplan. Hoofddoelstelling van 
het stedelijk beheerplan is "het instandhouden, aanpassen en verbeteren van de kwaliteit van de 
bestaande hoofdstructuur van de stad in regionaal verband" (Bouwfonds Adviesgroep). 
Bij stedelijk beheer speelt de gebiedsgerichtheid een belangrijke rol. Uiteraard is dit ook het geval 
in het woningmarktonderzoek. In de beantwoording van de onderzoeksvragen zal de ruimtelijke 
invalshoek meegenomen worden. Het woningmarktonderzoek integreert de sectorale en 
ruimtelijke invalshoek en draagt zodoende bouwstenen aan voor zowel stedelijk beheer als 
strategisch voorraadbeheer. 
Als 'schakel' tussen de sectorale en ruimtelijke invalshoek fungeert in deel 1 van het 
woningmarktonderzoek het stedelijk schaalniveau. In dee! 2 is vooral het schaalniveau van de wijk 
relevant, waarna tot slot in deeI 3 nog verder wordt ingezoomd op buurt- en complexniveau. 
Het gehele woningmarktonderzoek is uitgevoerd op vier schaalniveaus: 

Het regionale niveau: de woningmarktpositie van Waalwijk in een regionale context 
(waartoe de gemeenten Waalwijk, Drunen, Sprang-Capelle en Loon op Zand behoren, in 
de rapportage ook wel aangeduid met "onderzoeksgebied"); 
Het stedelijk niveau: vraag, aanbod en afstemmingsverschillen op de stedelijke 
woningmarkt; 
Het wijk- en buurtniveau: de woningmarktpositie van koop- en huurwoningen in cle 
verschillende wijken enerzijds en de signalering van knelpunten in de woonmilieikwaliteit 
van buurten en wijken anderzijds; 
Het complexniveau: de prestatie-index van complexen, complex-profielen, 
positiematrices enz. 

Vragen die in dit deel van het woningmarktonderzoek beantwoord dienen te worden zijn: 
Hoe wijkt de Waalwijkse woningvoorraad (naar sector, woningtype en prijs) af van de 
woningvoorraad in de omliggende gemeenten? 
Welke verhuisbewegingen vonden in het recente verleden plaats tussen Waalwijk en de 
omliggende gemeenten en welke verhuisbewegingen lijken op korte termijn plaats te 
vinden? 
Hoe wordt de bestaande Waalwijkse woningvoorraad gebruikt en gewaardeerd? Om 
welke redenen zijn Waalwijkse huishoudens van plan te verhuizen. 
Hoe zijn vraag en aanbod op de Waalwijkse woningmarkt gedifferentieerd? Hoe is de 
vercleling van het aanbod naar sector, woningtype en prijs? Welke sectoren, woningtypen 
en prijsklassen worden in welke mate door verschillende typen verhuisgeneigden en 
woningzoekenden gevraagd? Hoe is de afstemming tussen de vraag en aanbod? Is er 
sprake van afstemmingsproblemen (scheetheid, tekorten/overschotten, substitutie etc.)? 

1.2 Rapportage deel 1 

In deel 1 staan het regionale en stedelijke schaalniveau centraal. De inventarisatie van 
ontwikkelingen in de Waalwijkse woningvoorraad en de Waalwijkse bevolking worden 
nadrukkelijk in een regionale context besproken. Ten aanzien van de woningbehoefte is dit echter 
nfet het geval. Het bleek binnen de termijn waarin dit onderzoek plaats zou moeten vinden niet 
mogelijk gegevens te verkrijgen waarmee de woningbehoefte van de randgemeenten (Drunen, 
Sprang-Capelle en Loon op Zand) zou kunnen worden ge'inventariseerd. 
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In dee! 
1 

2 

3 

1 is gebruikt gemaakt van vier verschillende bronnen: 
Gegevens van het Samenwerkingsorgaan Midden-Brabant (SMB). 
Het gaat hierbij vooral om gegevens met betrekking tot de woningvoorraad, de bevolking 
en huishoudens, het gebruik van de woningvoorraad en gegevens ten behoeve van de 
nieuwbouw-programmering. Vergelijkingen met de andere gemeenten in het 
onderzoeksgebied zijn mede dankzij deze bron mogelijk. 
Gegevens uit het woningzoekendenbestand van de woningbouwvereniging Waalwijk: het 
bevat o.a. gegevens over woningzoelkenden en hun urgentie, gegevens van de huidige 
woonsituatie (bij doorstromers) en de gewenste situatie, gedifferentieerd naar type, 
grootte en prijs van de woning. Deze gegevens zijn gekoppeld aan mutatiebestanden van 
de woningbouwvereniging, zodat een vraag/aanbod-vergelijking mogelijk is. 
De bovenstaande secundaire informatie is aangevuld met dataverzameling middels een 
survey-onderzoek. 
Via deze schriftelijke enquete aan meer dan 3000 hoofden van huishoudens is een beeld 
gekregen van een aantal essentiele gegevens met betrekking tot: 

kenmerken van Waalwijkse huishoudens en (een dee! van) de huishoudens in de 
randgemeenten; 
kenmerken en waardering van de vorige woonsituatie van recent verhuisden; 
kenmerken en waardering van de huidige woonsituatie; 
kenmerken van de gewenste situatie van verhuisgeneigden; 
* de voor/afkeur voor de gemeente Waalwijk; 
* de voor/afkeur voor een bepaald type woning (prijs, kwaliteit e.d.); 
* de voor/atkeur voor een bepaalde eigendomsvorm; 

en, voor zover relevant: de mate van verhuisgeneigdheid. 

Het regionale karakter van het woningmarktonderzoek heeft ook in de analyse van de enquete z'n 
weerslag gevonden. In hoofdstuk 5, waarin verslag wordt gedaan van de doorstroming binnen het 
onderzoeksgebied, worden verschillende groepen onderscheiden naar de dchting van de recente en 
de gewenste verbuisbeweging: 
a De huishoudens die recentelijk vanuit een van de randgemeenten verhuisd zijn naar 

Waalwijk (de zogeheten "vestigers", waaronder diegenen die niet over zelfstandige 
huisvesting beschikten: de starters op de woningmarkt); 

b De huishoudens die recentelijk binnen Waalwijk zijn verhuisd 
(de "binnenverhuizers", waaronder starters); 

c De huishoudens die vanuit Waalwijk naar de randgemeenten zijn verhuisd 
(de "vertrekkers", waaronder starters); 

d De huishoudens die momenteel ingeschreven staan bij de woningbouwvereniging en 
woonachtig zijn in een van de randgemeenten (waaronder ook starters); 

e De Waalwijkse huishoudens die in de enquete kenbaar hebben gemaakt dat zij 
verhuisplannen hebben en wier voorkeur een woning in Waalwijk betreft (de "potentiele 
binnenverhuizers onder de verhuisgeneigden"; starters behoren bier niet toe, als gevolg 
van het feit dat hoofdbewoners werden gevraagd de enquete in te vullen). 

f De Waalwijkse huishoudens die in de enquete kenbaar hebben gemaakt dat zij 
verhuisplannen hebben en wier voorkeur een woning in een van de randgemeenten 
betreft (de potetiele vertrekkers onder de "verhuisgeneigden"; starters beboren bier niet 
toe, als gevolg van het feit dat hoofdbewoners werden gevraagd de enquete in te vullen). 
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Ad a: De groep, bestaande uit huishoudens die gedurende de periode 1-4-1991 tot 1-4-1993 
Waalwijk verlieten en zich vestigden in een van de randgemeenten, is als subpopulatie integraal 
geenqueteerd op basis van bestanden van de afdeling Burgerzaken. 347 vertrekkers kregen een 
enquete toegestuurd. De res pons was ruim 40 % . 
Ad b: Binnenverhuizers (huishoudens die tussen 1-24-1991 en 1-4-1993 binnen Waalwijk zijn 
verhuisd) konden voorafgaand aan de enquete niet worden ge'identificeerd. De grootte van de 
populatie was onbekend. Een bepaald dee! van de bijna 3000 geenqeteerden in Waalwijk behoort 
tot de groep binnenverhuizers. In de respons bevindt zich een representatief geachte 
vertegenwoordiging van de binnenverhuizers. Met behulp van gerichte enquetevragen is een beeld 
gekregen van deze groep. 
Ad c: Alie huishoudens die gedurende de periode 1-4-1993 tot 1-4-1993 vanuit een van de 
randgemeenten naar Waalwijk verhuisden, zijn geenqueteerd. 296 huishoudens kregen een enquete 
toegestuurd. De res pons bedroeg ruim 30%. 
Ad d: Al diegenen die in de randgemeenten woonachtig zijn en ingeschreven staan voor een 
huurwoning in Waalwijk zijn aangeschreven. De subpopulatie was klein (90) en de respons 
evenzeer (ca. 20%), zodat aan deze groep niet bijzonder veel aandacht kon worden geschonken. 
Ad e en f: De verhuisgeneigdheid is gemeten in de enquete. Een op de drie respondenten liet 
blijken in meer of mindere mate verhuisgeneigd te zijn. Aangenomen wordt dat dit een 
representatieve vertegenwoordiging betreft van de verhuisgeneigde doorstromende Waalwijkse 
huishoudens. 

De steekproef die in de enquete gebruikt werd, was omvangrijk. Van de in totaal 3279 enquetes 
die werden verstuurd, zijn er 1883 (57%) terug ontvangen. De omvangrijke steekproef maakte 
niet alleen gevolgtrekkingen voor bovengenoemde categorieen mogelijk, maar bood tevens de 
mogelijkheid per doelgroep (jonge een- en tweepersoonshuishoudens, gezinnen met kinderen en 
senioren) conclusies te trekken. 
Voor verdere gegevens over de relatie steekproef-populatie verwijzen we naar bijlage 1.2. 
Bijlage 1.1 is een integrale versie van het enquete-formulier dat in dit onderzoek werd gebruikt. 

1.3 Opzet van de rapportage 

In hoofdstuk 2 worclt ingegaan op de de woningvoorraacl in Waalwijk en de randgemeenten. Waar 
mogelijk wordt deze vergeleken met provinciale en landelijke gegevens. Hoodstuk 3 geeft een 
beelcl van de bevolkingsstructuur in de regio en de huishoudenssamenstelling. Hoofdstuk 4 gaat in 
op het gebruik van de voorraad en de waardering van deze. Tevens wordt in clit hoofdstuk 
ingegaan op de mate waarin goedkope en dure scheetbeid in Waalwijk voorkomt. Bestanden van 
het Samenwerkingsverband Midden-Brabant en van de woningbouwvereniging zijn de 
belangrijkste bronnen in de eerste hoofdstukken. Aan het slot van hoofdstuk 4 wordt gebruikt 
gemaakt van enqueteresultaten. 
Hoofdstuk 5 behandelt de recente en potentiele doorstromingsprocessen in het onderzoeksgebied, 
waarbij in ecrste instantie de richting van de verhuisbeweging centraal staat en in tweede instantie 
de doelgroepen (jonge een-· en tweepersoonshuishoudens, gezinnen en senioren). Belangrijk 
elementen van de doorstromingsanalyses zijn de verhuismotieven, de mate waarin de satisfactie 
dankzij de verhuizing toenam en de huidige woonwensen. De doorstromingsanalyses baseren zich 
op enquetegegevens. 
In hoofdstuk 6 wordt het woningzoekendenbestand geanalyseerd. Hierbij zijn twee invalshoeken 
gehanteerd. Enerzijds wordt ingegaan op de typen huishoudens die zich op de diverse 
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woningtypen en huurklassen van de sociale huursector orienteren, gegeven de vigerende 
inschrijvingsregels. Anderzijds wordt vanuit de te onderscheiden typen en huurklassen gekeken 
naar de vraagdruk door de diverse typen huishoudens. 
Hoofdstuk 7 gaat in op de toekomstige woningbehoefte. Hier worden twee berekeningen met 
elkaar geconfronteerd: de SMB-benadering, mede gebaseerd op het woningzoekendenbestand van 
de woningbouwvereniging (in dit programma zit dus een zekere 'allocatie-bias') en de gegevens 
uit de woningmarktenquete als afspiegeling van de marktbehoefte anno 1993, waaruit een sterke 
voorkeur voor koopwoningen blijkt. 
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De woningvoorraad in bet 
onderzoeksgebied 

hoofdstuk 2 



2.1 Eigendomssituatie 

In de gemeente Waalwijk bedroeg het aantal woningen op 1-1-1993 in totaal 11.349. In 1987 telde 
de woningvoorraad nog 10.265 woningen. In de afgelopen zes jaren is de woningvoorraad derhalve 
met 1084 woningen (11 %) toegenomen: een gemiddelde jaarlijkse toename van 181 woningen. In 
1988 vond de sterkste groei van de woningvoorraad plaats. De toename in dat jaar bedroeg 2.67% 
ten opzichte van de voorraad per 1-1-1988 (absoluut: 277). In 1987 was de groei van de 
woningvoorraad geringer dan in alle daarop volgende jaren tot 1993. De groei bedroeg in 1987 1.21 % 
(absoluut: 124). 
In de vijf jaren voor 1987 werden 756 woningen gebouwd en 65 woningen aan de voorraad 
onttrokken. De voorraad groeide in die periode (1982 t/m 1986) met 138 woningen per jaar. 
Gedurende de laatste zes jaren was de jaarlijkse toename van de woningvoorraad dus aanzienlijk 
groter dan in de jaren v66r 1987. 

In vergelijking met de drie andere gemeenten in het onderzoeksgebied, is de Waalwijkse 
woningvoorraad echter minder snel gegroeid gedurende de periode 1987-1993. In Drunen is de 
woningvoorraad per 1-1-1993 17% groter dan per 1-1-1987. In Loon op Zand en Sprang-Capelle 
bedraagt de groei van de woningvoorraad respectievelijk 16 en 13%. In de drie randgemeenten samen 
groeide de voorraad met 16%. 
In de periode 1982-1986 was het verschil in groeitempo van de Waalwijkse woningvoorraad en de 
woningvoorraad in de drie randgemeenten, overigens nog groter. In Waalwijk groeide de voorraad 
met 9%, terwijl in de randgemeenten samen de groei van de voorraad 18% bedroeg. 

Een logisch gevolg van het geringere groeitempo van de Waalwijkse voorraad, is het feit dat het 
aandeel van de Waalwijkse woningvoorraad in de totale woningvoorraad in het onderzoeksgebied, per 
1-1-1993 kleiner is dan in 1987. Dat aandeel daalde met iets meer dan 1 % van 39.55 naar 38.51 %. 
Volgens het vigerende streekplan zou Waalwijk echter als centrale stad in de regio, de positie die zij 
in 1985 in de regionale woningvoorraad bekleedde, minimaal moeten behouden en zelfs moeten 
uitbouwen om het verwachte positieve migratiesaldo van Midden-Brabant deels (samen met de andere 
centrale stad Tilburg) op te nemen. 

De tabel op de volgende pagina laat zien hoe de Waalwijkse voorraad is verdeeld over de 
verschillende eigendomssituaties (sectoren) . Deze verdeling is vergeleken met de verdeling naar 
sectoren van de voorraad in Noord-Brabant en in heel Nederland. De waarden voor Noord-Brabant 
en Nederland hebben als peildatum 1-1-1992. 
Van de 11.349 woningen behoort 38 % tot de nonprofit-huursector (33 % resp. 36% in Noord-Brabant 
en Nederland), 15 % behoort tot het bezit van particuliere verhuurders (13 % resp. 17 % ) en wordt 
48 % bewoont door de eigenaar (dat wit zeggen: behoort tot de koopsector). In Noord-Brabant en heel 
Nederland bedroeg dat laatste percentage respectievelijk 54% en 47%. 
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Tabel 2.1 : De Waalwijkse woningvoorraad naar sector 

Sector Waalwijk N.-Brabant Nederland 

1-1-1987 1-1-1993 per 1-1-1992 per 1-1-1992 

abs. in% abs. in% in% in% 

Soc. huur 4151 40 4299 38 33 36 

Part. huur 1210 12 1648 15 13 17 

Koop 4903 48 5402 47 54 47 

Totaal 10264 100 11349 100 100 100 

Bron: Companen (1987), Samenwerkingsverband Midden Brabant (1993) en VROM (Volkshuisvesting in cijfers 1992) 

Opvallend is dat de verdeling van de woningvoorraad over de drie sectoren bijna gelijk is aan de 
verdeling op landelijk niveau maar dater wel degelijk afwijkingen zijn ten opzichte van de verdeling 
over de categorieen in de provincie Noord-Brabant zelf. Vooral het aandeel koopwoningen ligt in 
Waalwijk veel lager dan in de gehele provincie. 
In de huursector ligt vooral het aandeel van de sociale huurwoningen boven het provinciale 
gemiddelde maar ook het aandeel van de particuliere verhuurders stijgt licht boven het provinciale 
gemiddelde uit. 
In de afgelopen zes jaren blijken er in de woningvoorraad geen grote verschuivingen te hebben 
afgespeeld, zij het dat de particuliere huursector is gegroeid, met name ten koste van het aandeel 
sociale huurwoningen. Hierin wijkt Waalwijk nfet veel af van het landelijke beeld. Ten opzichte van 
het aandeel in 1986, is de landelijke particuliere huurwoningvoorraad eveneens met 3 % gegroeid. 
In verhouding tot de ontwikkeling van de sociale huursector in de landelijke voorraad (tussen 1986 
en 1992 een afname van 6% ), valt de afname van de sociale huursector mee. 
Een verschil met de landelijke ontwikkelingen in de woningvoorraad is het feit dat de koopsector in 
heel Nederland aanzienlijk toenam (4%), terwijl de Waalwijkse woningvoorraad een lichte daling van 
de koopsector te zien gaf. Deze geregistreerde afname is echter twijfelachtig. ln de 
nieuwbouwproduktie gedurende de periode 1987-1993 lag namelijk de nadruk op de koopsector (uit 
cijfers van het Samenwerkingsverband Midden Brabant blijkt dat gedurende deze periode 724 koop
en 403 huurwoningen aan de voorraad werden toegevoegd) . Omdat andere ontwikkelingen op de 
woningmarkt (transacties, onttrekkingen, administratieve correcties) nauwelijks een rol hebben 
gespeeld, kunnen we niet anders concluderen dan dat in 1987 de verdeling van de voorraad naar 
eigendomssituatie op een andere wijze plaats heeft gevonden (via andere bronnen) en dat dit de 
verklaring is voor de geregistreerde afname van de koopsector. In werkelijkheid is de koopsector dus 
toegenomen, zelfs in grotere mate dan de particuliere en sociale huursector. 

2.2 Bouwperiode en eigendomssituatie 

In vergelijking met heel Nederland heeft Waalwijk een relatief jonge woningvoorraad. Van de 
Waalwijkse woningvoorraad is 48% na 1970 gebouwd, terwijl in heel Nederland dat percentage 40 
bedraagt. 
Het percentage vooroorlogse woningen is in Waalwijk 14% kleiner: slechts 12 % van de totale 
woningvoorraad is voor de oorlog gebouwd; in de landelijke voorraad is 26% vooroorlogs . 
In vergelijking met Drunen en Loon op Zand zijn de woningen in Waalwijk echter gemiddeld ouder. 
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Die gemeenten zijn namelijk vanaf 1970 zeer steck gegroeid: meer dan de helft van de voorraad per 
1-1-1993 is toen gebouwd. 
In Sprang-Capelle is het vooroorlogse dee! van de voorraad relatief het grootst (17 % ), terwijl daar 
ook vanaf 1980 een aanzienlijke toename van de voorraacl heeft plaats gevonden. 

Tabel 2.2: De woningvoorraad naar bouwperiode per 1-1-1993 (Nederland: 1-1-1992) 

Bouw- Waalwijk Drunen Loon op Zand Sprang- Neder-
periode Capelle land 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% in% 

voor 1945 1395 12 439 7 690 8 581 17 26 

1945-1969 4310 38 1822 28 2541 31 966 28 34 

1970-1979 3298 29 1644 26 2186 27 813 23 

1980-1992 2201 19 1842 29 2153 27 929 26 40 

onbekend 145 1 684 10 555 7 224 6 

Totaal 11349 100 6431 100 8125 100 3515 100 100 

Bron: S.M.B. (1993) en VROM (Volkshuisvcsling in cijfers 1992) 

Kijken we naar de ouclerclom van de Waalwijkse woningen per sector, clan blijkt clat met name de 
sociale huurwoningvoorraad vrij jong is. 55% werd na 1970 gebouwcl, 42% in de eerste na-oorlogse 
periode en slechts 2 % van het bezit van de Waalwijkse woningbouwvereniging dateert van voor 1945. 
De particuliere huursector claarentegen is gemiddeld ouder: het percentage woningen dat voor 1945 
gebouwd werd bedraagt 20%. Het aandeel van woningen gebouwd na 1970 is gelijk aan de sociale 
huursector (eveneens 44 % ). Het aandeel van woningen gebouwd in de tussenliggencle periode (tussen 
1945 en 1970) is relatief klein: 30%. De verdeling van de koopsector over de verschillencle 
bouwperioden is vergelijkbaar met de particuliere huursector, met dien verstande dat het aancleel van 
woningen in de periode 1945-1970 grater is (37%). 

Tabel 2.3: De Waalwijkse woningvoorraad naar bouwperiode en eigendomssituatie per 1-1-1993 
(verticaal gepercenteerd) 

Bouw- Soc Part Koop Totaal 
periode 

voor 1945 2 20 18 12 -
1945-1969 42 29 38 38 

1970-1979 35 25 26 29 

1980-1992 21 20 18 20 

onbekend 0 6 0 1 

Totaal 100 100 100 100 

Bron: S.M.B. (1993) 
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In de onderstaande tabel wordt de samenstelling van de Waalwijkse voorraad naar bouwperiode en 
eigendomssituatie vergeleken met de drie andere gemeenten in het onderzoeksgebied. Per bouwperiode 
en per gemeente is het percentage woningen in de sociale huursector, de particuliere huursector en 
de koopsector, aangegeven. 

Tabet 2.4: De verdeling van de woningvoorraad naar bouwperiode en eigendomssituatie 

Bouw- Waalwijk Drunen Loon op Zand Sprang-Capelle 
periode 

Soc Part Koop Soc Part Koop Soc Part Koop Soc Part Koop 

voor 1945 7 23 70 4 18 78 7 22 71 5 14 81 

1945-1970 42 11 47 27 7 66 36 9 55 54 11 35 

1970-1979 46 12 42 36 12 52 32 11 57 50 3 47 

1980-1992 40 15 45 33 5 62 26 16 58 42 4 54 

Totaal 38 14 48 27 8 56 28 12 56 39 8 52 

Dron: S.M .D. (1993) 

Bij de vergelijking tussen Waalwijk en de drie andere gemeenten in het onderzoeksgebied betreffende 
de verdeling van de totale voorraad naar eigendomssituatie, dient opgemerkt te worden dat in die 
andere gemeenten een behoorlijk groot aantal woningen niet in een van de categorieen is ingedeeld. 
In Drunen, Loon op Zand en Sprang-CapeUe is de eigendomsvorm van respectievelijk 583 (9% van 
de plaatselijke voorraad), 270 (3 % ) en 54 (2 % ) niet bekend. Met name in Drunen wordt hierdoor het 
beeld verstoord. 
Desondanks zijn vergelijkingen betreffende de verhouding profit-nonprofit woningen wel degelijk 
mogelijk, omdat aangenomen mag worden dat slechts weinig onbekende woningen tot de nonprofit
huursector behoren. Aangenomen wordt dat het merendeel van de onbekende woningen ofwel bij de 
particuliere huursector, ofwel bij de koopsector ingedeeld moeten worden. 
In Waalwijk behoort 38% van de woningvoorraad tot de sociale huursector, vrijwel gelijk aan het 
aandeel van die sector in de woningvoorraad van Sprang-Capelle. Drunen en Loon op Zand tellen 
relatief gezien (en uiteraard ook absoluut) beduidend minder woningen in de sociale huursector (resp. 
27 en 28% ). In Waalwijk is het percentage koopwoningen het kleinst (het aandeel van deze sector in 
de woningvoorraad van de drie andere gemeenten kan mogelijk iets Jager uitvallen indien veel 
onbekende woningen niet tot de koopsector behoren). 

Het blijkt dat de vooroorlogse woningen in Waalwijk qua eigendomssituatie ongeveer dezelfde 
verdeling hebben als in de andere gemeenten: circa drie-kwart is in het bezit van eigenaar-bewoners, 
20% wordt verhuurd door particuliere eigenaren en ongeveer 5% door de woningbouwvereniging. 
Met betrekking tot woningen die gebouwd zijn in de eerste na-oorlogse periode (tot 1970) behoort 
in Waalwijk een groter deel tot de sociale huursector dan in Drunen en Loon op Zand. In beide 
gemeenten worden veel woningen uit die periode bewoond door eigenaar-bewoners. In Sprang-Capelle 
is een groot deel van de woningen uit die periode echter in bezit van nonprofit-verhuurders. Voor de 
woningen die gebouwd werden in de twee jongste bouwperioden, geldt in principe hetzelfde als voor 
de woningen vanuit de eerste na-oorlogse periode. In Drunen en Loon op Zand is de koopsector 
wederom sterker vertegenwoordigd dan in Waalwijk (en Sprang-Capelle). 
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In Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle zijn met name na de oorlog verhoudingsgewijs (ten 
opzichte van de aanwezige plaatselijke voorraad) meer woningen in de koopsector gebouwd dan in 
Waalwijk. 
In de nieuwbouwproduktie van de laatste zes jaren is wat dit betreft nog niet een werkelijke 
verandering opgetreden. Het aandeel van de koopsector in de jaarlijkse produktie was in Drunen 
alleen in 1989 en 1992 minder groot dan in Waalwijk. In Loon op Zand was in 1988, 1989 en 1992 
de bijdrage van de koopsector aan de jaarlijkse produktie minder groot dan de bijdrage van de 
koopsector aan de jaarlijkse produktie in Waalwijk. De oorzaak van deze uitschieters is tweeerlei : 
enerzijds een uitzonderlijk hoog aandeel van de koopsector in Waalwijk in 1989 en anderzijds een 
uitzonderlijk klein aandeel van de koopsector in zowel Drunen als Loon op Zand in 1992 (terwijl in 
dat jaar het aandeel van de koopsector aan de Waalwijkse nieuwbouwproduktie juist veel groter was 
dan in de jaren ervoor). 
In Sprang-Capelle is het percentage koopwoningen in de jaarlijkse nieuwbouwproduktie vrij stabiel 
gebleven gedurende de periode 1987-1992 (ca. 70%), met uitzondering van 1991 toen 85% van de 
nieuwe woningen tot de koopsector behoorde. In tegenstelling tot Drunen en Loon op Zand is er in 
1992 geen daling in het aandeel van de koopsector opgetreden. De verhouding huur/koop is in dat 
jaar vergelijkbaar met Waalwijk. 

Tabel 2.5: Verhouding huur/koop in de nieuwbouwproduktie gedurende de periode 1987-1992 

Jaar Waalwijk Drunen Loon op Sprang-
Zand Capelle 

Huur:Koop Huur:Koop Huur:Koop Huur:Koop 

1987 34 66 30 70 32 68 23 77 

L988 34 66 11 89 47 53 33 67 

1989 12 88 26 74 27 73 30 70 

1990 62 38 22 78 18 82 29 71 

1991 43 57 23 77 17 83 16 84 

1992 28 72 38 62 32 68 25 75 

Totaal 36 64 23 77 30 70 28 72 

Bron: S.M.D. (1993) 

Nieuwbouw in de koopsector vond in Waalwijk zowel gesubsidieerd als ongesubsidieerd plaats. Het 
percentage koopwoningen in de vrije-sector bedraagt 52 % . In Drunen werd precies de helft van de 
koopwoningen in de vrije sector gebouwd, terwijl in Sprang-Capelle en Loon op Zand het percentage 
vrije sectorwoningen onder de nieuwe koopwoningen aanzienlijk hoger lag: resp. 73 en 69%. 
In Waalwijk werd vaker dan in de andere gemeenten een eenmalige bijdrage aan koopwoningen 
verstrekt: het aantal gepremieerde koopwoningen is hier 5 tot 9% groter dan in de andere gemeenten. 
Met uitzondering van Drunen is ook bet aantal sociale koopwoningen groter dan in de andere 
gemeenten. In Drunen zijn opvallend veel goedkope koopwoningen gebouwd. 

Het grote aandeel van de koopsector in de nieuwbouwproduktie van Drunen, Sprang-Capelle en Loon 
op Zand, spoort niet met de berekende nieuwbouwprogramma's voor deze gemeenten in het 
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Volkshuisvestingsonderzoek Stadsgewest Waalwijk (Companen 1987) en de berekende gewenste 
kwalitatieve woningtoevoeging in het Regionale Volkshuisvestingsplan (S.M.B. 1990). In dat eerste 
onderzoek wordt de koopsector respectievelijk 38, 37 en 20% toebedeeld in de 
woningbouwprogramma's tot 1990 van Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle. In het regionale 
volkshuisvestingsplan van het S.M.B. wordt voor de nevenkernen om de centrale steden in de regio 
Midden-Brabant (Tilburg ~n Waalwijk), een aandeel van 56% van de koopsector in bet 
bouwprogramma van 1991 tot 1996, wenselijk geacht. 

2.3 Woningtype en eigendomssituatie 

Het overgrote dee! van de woningen in Waalwijk behoort tot de categorie eengezinswoningen: 77%. 
14% van de woningvoorraad bestaat uit meergezinswoningen waartoe appartementen, flats en 
bovenwoningen worden gerekend. 
Het percentage bejaardenwoningen en HAT-eenheden bedraagt respectievelijk 3% en 1 %. In 1987 
was de verdeling naar woningtypen nauwelijks anders. 

In de koopsector zijn bijna alle woningen eengezinswoningen (95% ). Slechts 2 % van de 
koopwoningen behoort tot de categorie meergezinswoningen. 
Voor zowel de sociale als de particuliere huursector geldt dat het aandeel eengezinswoningen ca. 60% 
bedraagt. Met betrekking tot de particuliere huursector moet echter opgemerkt worden dat van relatief 
veel woningen het type onbekend is (dat wil zeggen: niet geregistreerd in de gemeentelijke bestanden). 
Opvallend is dat alle HAT-eenheden in de Waalwijkse voorraad door particulieren worden verhuurd. 
Het merendeel is indertijd gebouwd door stichtingen (niet-toegelaten instellingen). Ook de 
woningbouwvereniging beheert appartementen, doch deze word en door in de onderstaande tabel onder 
de noemer meergezinswoningen geschaard. 

Tabel 2.6: De Waalwijkse woningvoorraad naar type en eigendomssituatie 

Woningtype Eigendomssituatie Totaal 

Soc. huur Part. huur Koop 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

Eengezinswoning 2673 62 992 60 5155 95 8819 78 

Meergezinswoning 1228 29 287 17 88 2 1604 14 

Bejaardenwoning 367 8 0 0 1 0 368 3 

HAT-wooneenheden 0 0 99 6 0 0 99 1 

Woning met bedrijf 0 0 71 4 138 3 209 2 

Onbekend 31 1 199 12 20 0 250 2 

Totaal 4299 100 1648 100 5402 100 11349 100 

Bron: S.M.B. (1993) 
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In vergelijking met de drie andere gemeenten in het onderzoeksgebied, telt de Waalwijkse 
woningvoorraad een groter percentage meergezinswoningen (in Sprang-Capelle, Drunen en Loon op 
Zand bedroeg dat percentage per 1-1-1989 2, 3 en 5 3 ). Latere cijfers zijn niet beschikbaar maar het 
is niet waarschijnlijk dat in de laatste vier jaren zodanig veel meergezinswoningen zijn gebouwd, dat 
het aandeel van dat type even groot is als in Waalwijk (143). Een voorbehoud moet echter worden 
gemaakt vanwege het relatief grote aantal "onbekende" woningen in Drunen en Loon op Zand (resp. 
11 en 73). Wellicht dat deze woningen het aandeel meergezinswoningen verhogen . 

De woningvoorraad van Sprang-Capelle bestaat vrijwel uitsluitend uit eengezinswoningen. Opvallend 
is dat er ook relatief veel woningen bij een bedrijf/kantoor voorkomen (7 3 ). 
Het percentage bejaardenwoningen bedroeg in 1989 in elk van de drie gemeenten ca. 3 3. 
Waarschijnlijk is het aandeel van dit type dankzij de nieuwbouw in de afgelopen vier jaren iets 
vergroot. 

In de sociale huursector is een nadere differentiatie naar woningtype mogelijk. Een nadere 
differentiatie is bovendien noodzakelijk omdat de woningbouwverenging toewijzingsregels hanteert, 
waarin het woningtype een centrale rol speelt. Niet iedere ingeschreven woningzoekende komt 
namelijk in aanmerking voor alle typen. 
In het verloop van deze rapportage wordt afwisselend gebruik gemaakt van de voorgaande 
differentiatie van de sociale huursector (zoals in tabel 2.6) en van de naclere differentiatie (indien 
specifiek op de nonprofit-woningvoorraad wordt ingezoomd). 
De woningbouwvereniging onderscheidt een groot aantal woningtypen (13 in het inschrijfformulier 
en een zeventigtal ter onderscheiding van het bezit). In dit onderzoek is het aantal typen teruggebracht 
tot acht. Deze samenvoeging is, omwille van de hanteerbaarheid van de gegevens noodzakelijk en is 
legitiem omdat de acht typen aans.luiten bij de toewijzingsregels. De onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de nadere differentiatie van het bezit van de woningbouwvereniging. 

Tabel 2.7: Nadere differentiatie naar woningtype van de Waalwijkse sociale huursector 

Type Aantal woningen 

abs. in % 

Eengezins 2442 57.9 

Flat zonder lift 388 9.2 

Flat met lift 401 9.5 

Flat op begane grond 85 2.0 

Seniorenwoning 317 7.5 

Duplexwoning 201 4.8 

Appartement 296 7.0 

Maisonnette 86 2.0 

Totaal 4216 100 

Bron: Woningbouwvercniging Waalwijk (1993) 
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In de bovenstaande tabel zijn niet de woningen die door de woningbouwvereniging als "berging" 
geregistreerd zijn, opgenomen. Dit verklaart ten dele het verschil tussen het totaalcijfer uit 
bovenstaande tabel (4216) en de totale sociale huurwoningvoorraad uit tabel 1.5 (4299). 
De verschillen tussen de cijfers van het S.M.B. en de woningbouwvereniging spelen in het vervolg 
van het onderhavige rapport geen doorslaggevende rol, omdat beide bronnen niet in directe zin met 
elkaar in verband worden gebracht. 

2.4 Aantal vertrekken en eigendomssituatie 

Waalwijk heeft in haar woningvoorraad veel grote woningen: van de totale woningvoorraad heeft 85% 
vier of meer vertrekken (woonkamer + slaapkamers). Per 1-1-1987 was dat percentage voor de totale 
woningvoorraad nog maar 82 % , het aantal grote woningen is derhal ve toegenomen met 3 % . 
In de huidige landelijke ontwikkelingen in de nieuwbouwproduktie, waarin nadrukkelijk aandacht is 
voor specifieke doelgroepen met geringe ruimtebehoefte (senioren, "empty nesters", starters en jonge 
doorstromers), mag dit opvallend genoemd worden. 
Zelfs in de sociale sector en in de particuliere huursector overheersen de grotere woningen met vier 
of meer vertrekken. 
Ook in vergelijking met landel ijke cijfers betreffende het kameraantal van de woningvoorraad, heeft 
Waalwijk een relatief omvangrijke voorraad grote woningen (in heel Nederland heeft 75% van de 
woningen vier kamers of meer). Met name het aandeel 4-kamerwoningen is in Waalwijk groter dan 
gemiddeld in Nederland (56 versus 44%). 

In Sprang-Capelle is het aandeel grote woningen in de voorraad nog groter dan in Waalwijk: 88 % . 
Loon op Zand telt relatief veel kleine woningen (14% van de woningen waarvan de grootte in 1989 
bekend was, bestond uit maximaal dde kamers). In Drunen was dit percentage per 1-1-1989 
daarentegen kleiner: 8 % . Het grote aantal woningen in Drunen waarvan de grootte onbekend is, 
maakt een vergelijking tussen Drunen en Waalwijk problematisch. 

Waalwijk heeft dus relatief gezien veel grote woningen, maar wijkt wat dit betreft niet erg af van de 
drie andere gemeenten in het onderzoek. 
70% van de voorraad kleine woningen (minder dan vier kamers) is in het bezit van de 
woningbouwvereniging. De particuliere huursector en de koopsector dragen beide met 15% bij aan 
de voorraad kleine woningen. Koopwoningen met minder dan drie kamers zijn er in Waalwijk 
nauwelijks . 
lets meer dan de helft van het aantal grote woningen in Waalwijk behoort tot de koopsector. Grote 
nonprofit-huurwoningen maken een derde dee! uit van de Waalwijkse voorraad grote woningen. 
U it de volgende tab el is af te lezen dat in de nonprofit-huursector 25 % van de woningen "klein" 
genoemd mogen worden. In de particuliere huursector en de koopsector van de woningvoorraad is 
het gemiddeld aantal kamers per woning groter dan in de sociale huursector. 
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Tabet 2.8: De Waalwijkse woningvoorraad naar karneraantal en eigendornssituatie 

Aantal Eigendomssituatie Totaal 
vertrekken 

Soc. huur Part. huur Koop 

abs. in% abs. in% abs . in% abs. in% 

1 - 2 431 10 78 5 19 0 528 5 

3 576 14 148 9 204 4 928 8 

4 2031 47 893 54 3415 63 6339 56 

5 en meer 1247 29 373 22 1744 33 3364 29 

onbekend 13 0 158 10 20 0 190 2 

Totaal 4299 100 1648 100 5402 100 11349 100 

Bron: S.M.B. (1993) 

Met betrekking tot de nonprofit-huursector is een koppeling rnogelijk tussen woningtype en 
karneraantal . In de onclerstaande tabel is zichtbaar dat grote eengezinswoningen een aanzienlijk dee! 
uitrnaken van het bezit van de woningbouwvereniging. Het gearceerde gedeelte in de tabel vorrnt iets 
rneer clan 7S % van de sociale huursector. 
Gelijk aan de eengezinswoningen, bezitten flatwoningen doorgaans rneer dan drie karners. 
Flatwoningen zonder lift en flatwoningen op de begane grond zijn gerniddeld kleiner clan tlatwoningen 
die met een lift bereikbaar zijn. Seniorenwoningen, duplexwoningen en apparternenten zijn over het 
algerneen kleiner: 2-karnerwoningen dornineren deze typen. 1-karnerwoningen bestaan in Waalwijk 
slechts in de vorrn van apparternenten. 

Tabet 2.9: De sociale huursector in Waalwijk naar woningtype en aantal vertrekken 

Type Aantal kamers Totaal 

2 

Eengezinswoning 0 25 2442 

Flat zonder lift 0 5 388 

Flat met lift 0 0 401 

Flat op begane grond 0 6 30 36 13 85 

Seniorenwoning 0 186 131 0 0 317 

Duplexwoning 0 112 84 5 0 201 

Appartement 50 ··:.j,I~::::.:,::=::::::,:':· 26 0 0 296 

Maisonnette 0 0 25 0 61 86 

Totaal abs . 50 554 622 2011 979 4216 

% 1.2 13. l 14.8 47.7 23.2 100 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 
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2.5 De koopsector naar vermoedelijke waarde 

De analyse van de (economische) waarde van de koopwoningen in Waalwijk kan niet geheel adequaat 
zijn. In dit onderzoek is namelijk gebruik gemaakt van gegevens uit het OGB-bestand van de 
gemeente. De taxatiewaarden in dat bestand hebben betrekking op peildatum 1-1-1989. Woningen die 
na die datum werden gebouwd, zijn uiteraard later getaxeerd zodat de afwijking tussen de huidige 
(economische) waarde en de getaxeerde waarde in dfe gevallen minder groot is. 
Aangenomen is dat tussen 1989 en 1993 de koopprijzen jaarlijks zijn gestegen met gemiddeld 7%. 
Hiervan uitgaande zijn de taxatiewaarden uit 1989 omgerekend naar de vermoedelijke waarde per 1-1-
1993. 

Tabel 2.10: De koopsector naar vermoedelijke waarde per 1-1-1993 

Vennoedelijke waarde Aantal woningen 

abs . in% 

100.000 en minder 149 2.8 

101.000 t/m 125 .000 795 14.8 

126.000 t/m 150.000 1857 34.5 

151.000 t/m 175.000 541 10.1 

176.000 t/m 200.000 240 4.5 

201.000 t/m 250.000 357 6.6 

251. 000 en meer 1333 24.8 

onbekend 104 1.9 

Totaal 5376 100 

llron: S.M.B. (1993) 

Opvallend in de bovenstaande tabel is het "gat" in de voorraad: relatief weinig koopwoningen in 
Waalwijk behoren tot de middelste prijs-categorieen. Goedkope woningen (tot 150.000) en zeer dure 
woningen (250.000 en meer) zijn goed vertegenwoordigd. Woningen met een waarde tussen 150.000 
en 250.000 daarentegen nfet. Landelijk gezien wordt aan deze koopwoningen in de middenklasse grote 
waarde gehecht, vanwege de gunstige doorstromingseffecten die dergelijke woningen zouden kunnen 
bewerkstell igen. 

Op 1 januari 1987 werd nog 63% van de voorraad gerekend tot de klasse beneden 100.000 gulden. 
Een woning van 100.000 gulden zou anno 1993, bij een jaarlijkse prijsstijging van 7%, 150.000 
gulden kosten. Per 1-1 -1993 is het percentage woningen met een vermoedelijke waarde beneden 
150.000 52 % . Het aandeel van goedkope woningen in de koopsector van de Waalwijkse 
woningvoorraad zou derhalve met 11 % zijn afgenomen. 
Dit lijkt te wijzen op een behoorlijke daling van de goedkope voorraad in Waalwijk. Waarschijnlijk 
is er inderdaad sprake van een afname van de goedkope voorraad, doch getwijfeld mag worden aan 
de mate die de cijfers suggereren. Waarschijnlijk is de waarde van de koopwoningen in 1987 te laag 
ingeschat. In Waalwijk zou de goedkope voorraad toen twee a drie zo groot zijn als in de 
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randgemeenten. In de huursector bestond toen in Waalwijk weliswaar ook een groter deel goedkope 
woningen dan in de randgemeenten, maar de mate waarin Waalwijk wat dit betreft afweek van die 
andere gemeenten was veel minder groot. 

2.6 De sociale huursector naar hoogte van de huur 

De analyse van huurprijzen in Waalwijk is noodgedwongen beperkt tot de sociale huursector, daar 
van de meeste particuliere huurwoningen (97%) de huidige huur niet bekend is. Van de particuliere 
huurwoningen waarvan de huurprijs we! bekend is, heeft het merendeel een kale maandhuur in de 
klasse van 600 tot 699 gulden. Slechts een op de tien nonprofit-huurwoningen behoort tot deze klasse. 

Door het S.M.B. worden huurwoningen met een kale huurprijs beneden 500 gulden "goedkoop" 
genoemd. ln Waalwijk behoort dan 38% van de nonprofit-huurwoningvoorraad tot de goedkope 
categorie. In 1987 had 38 % van de toenmalige huurwoningen een huurprijs beneden 350 gulden (een 
prijs die destijd als grens voor het goedkope dee! werd gehanteerd). Het goedkope dee! van de 
voorraad is dus in de afgelopen zes jaar niet geslonken. 
Van de "dure" huurwoningen (meer dan 500 gulden) heeft het grootste dee! een huurprijs beneden 
600 gulden. 27% van de huurwoningvoorraad heeft een huur boven 600 gulden. 10% van de voorraad 
behoort zelfs tot de huurprijsklasse 700-799. In het bestand van de woningbouwvereniging zitten 
nauwelijks woningen met een huur boven 800 gulden. 

In vergelijking met zowel de woningvoorraad in Noord-Brabant als de hele Nederlandse 
woningvoorraad, kent de Waalwijkse voorraad relatief meer goedkope huurwoningen. Op landelijk 
niveau maakt de goedkope huurwoningvoorraad 32 % uit van de totale huurwoningvoorraad, op 
provinciaal niveau zelfs slechts 25 % . Een vergelijking met de drie andere gemeenten is slechts 
mogelijk voor de peildatum 1-1-1989. Latere cijfers zijn van Drunen, Loon op Zand en Sprang
Capelle niet beschikbaar. Wat opvalt is dat per 1-1-1989 in Waalwijk het aandeel goedkope woningen 
in de huurwoningvoorraad veel groter was dan in Drunen en Loon op Zand (tot de prijsklasse tot 450 
gulden behoorde in Waalwijk 49% van de huurwoningen, in Drunen en Loon op Zand resp. 16% en 
32%). 
Bijna de helft van de huurwoningen in Drunen had destijds een huurprijs tussen 550 en 700 gulden. 
Drunen had (en heeft nog steeds, naar mag worden aangenomen) een relatief dure 
huurwoningvoorraad . 
In Loon op Zand behoorde een relatief groot dee! (zeker ten opzichte van de andere gemeenten) tot 
de duurste huurprijsklasse (meer dan 700 gulden). Twee op de drie woningen in deze klasse was in 
het bezit van particuliere verhuurders. 
De huurwoningvoorraad van Sprang-Capelle vertoonde in 1989 veel overeenkomsten met Waalwijk: 
48 % van de huurwoningen behoorde tot de prijsklasse tot 450 gulden. Aile woningen van particul iere 
verhuurders (294 in getal) vielen in deze prijsklasse. De sociale huurwoningen waren destijds iets 
duurder dan in Waalwijk. 

Met betrekking tot de Waalwijkse non-profithuursector is een koppeling gemaakt van de woningtypen 
met de kale huurprijzen. De huurprijsklassen die daarbij gehanteerd worden (zie tabel 2.11), wijken 
af van de huurprijsklassen in het bovenstaande (door het SMB). Middels de onderstaande 
categorisering van huurprijzen wordt namelijk aangesloten bij de toewijzingsregels van de 
woningbouwvereniging (bij de marktsituatie derhalve): voor de verschillende huurprijsklassen komen 
alleen woningzoekenden met "passend" inkomen in aanmerking. 
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Op 1-1-1993 golden de volgende regels met betrekking tot de redelijk te achten kale huurprijs (de 
"normhuur": exclusief stook- en servicekosten) van de toe te wijzen woningen, in verhouding tot het 
belastbare jaarinkomen van de woningzoekende huishoudens: 

Tabel 2.11: Passendheidsnormen m.b.t. inkomen bij woningtoewijzing 

Belastbaar jaarinkomen Redelijk te achten 
huishouden huurprijs 

< 30.251 minder dan 351 

30.251 - 40.000 351 t/m 538 

40.001 - 47.000 539 t/m 695 

> 47.000 meer dan 695 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

Op basis van deze vier categorieen is de voorraad geschetst. In tabel 2.12 op de volgende pagina is 
per type en huurprijsklasse de omvang van de voorraad aangegeven. 
Te zien is dat een omvangrijk deel van de sociale huurwoningvoorraad behoort tot de goedkope 
huurprijsklasse. Meer dan de helft van de voorraad heeft per 1-1-1993 een maandhuur die lager lag 
dan 538 gulden. Een derde deel daarvan (17 % van de totale voorraad) hoeft zelfs niet meer dan 35 l 
gulden te kosten en is dus beschikbaar voor woningzoekenden met de laagste inkomens. 
Slechts 10 % van de Waalwijkse sociale huurwoningen behoort tot de duurste categorie. Verwacht mag 
worden dat het aandeel van deze categorie in de toekomst toe zal nemen. De huren van 
nieuwbouwwoningen kunnen slechts met veel moeite beneden de grens van 695 gulden gehouden 
word en. Het merendeel van de nieuwbouwwoningen zal tot de duurste huurprijsklasse gaan behoren. 
Eengezinswoningen zijn gemiddeld duurder dan de rest van de voorraad. Meer dan de helft van de 
voorraad eengezinswoningen valt in de huurprijsklasse 538-695. 70% is duurder dan 538 gulden. 
Flatwoningen zonder lift zijn gemiddeld goedkoper dan tlatwoningen met lift en tlatwoningen op de 
begane grond . Vrijwel alle tlatwoningen zonder lift vindt men in de twee goedkoopste 
huurprijsklassen, waarvan het merendeel zelfs in huurprijsklasse tot 351 gulden. Flatwoningen met 
lift daarentegen zijn alien duurder dan 351 gulden. Het grootste deel van dit type heeft een huurprijs 
die ligt tussen 351 en 538 gulden. Ook <lure flatwoningen met lift (met meer dan 695 gulden 
maandhuur) bestaan in de Waalwijkse sociale huurwoningvoorraad. 
Alie woningen die behoren tot de andere typen hebben een huur van maximaal 695 gulden. Het accent 
in de voorraad seniorenwoningen ligt in de huurprijsklasse 351-538. Het zwaartepunt in de voorraad 
appartementen en duplexwoningen ligt in de klasse tot 351 gulden. 

Als woningzoekende met een relatief hoog inkomen is men in Waalwijk met name aangewezen op de 
voorraad eengezinswoningen. Dit type domineert zeer nadrukkelijk de huurprijsklasse waarvoor 
huishoudens met hogere inkomens in aanmerking komen. Mensen met een laag inkomen maken 
daarentegen een geringe kans op de toewijzing van een eengezinswoning omdat eengezinswoningen 
in de huurprijsk1asse waarvoor zij in aanmerking komen nauwelijks bestaan. 
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Tabel 2.12: De sociale huurwoningvoorraad naar woningtype en huurprijsklasse 

Type Huurprijsklasse Totaal 

<351 351 - 538 - > 695 
538 695 

Eengezins 29 319 1286 384 2442 

Flat zonder lift 296 726 20 0 388 

Flat met lift 0 319 10 72 401 

Flat op begane grond 39 26 10 0 85 

Seniorenwoning 40 165 112 0 317 

Duplex woning 197 4 0 0 201 

Appartement 145 141 10 0 296 

Maisonette 0 69 17 0 86 

Totaal abs. 746 1549 1465 456 4216 

3 17.7 36.7 34.7 10.8 100 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 
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Bevolking en migratie in bet 
onderzoeksgebied 

hoofdstuk 3 



I 

I 

I 
I 

3.1 Inleiding 

Van de vier gemeenten in het onderzoeksgebied heeft Waalwijk het grootste inwonertal. Per 1-1-1993 
maakt de Waalwijkse bevolking ca. 373 van het totaal aantal inwoners in het woningmarktgebied uit. 
In Loon op Zand, Drunen en Sprang-Capelle woont resp. 28, 23 en 12 3 van de bevolking in het 
onderzoeksgebied. 
In de afgelopen zes jaren is het bevolkingsaantal van de gemeente Waalwijk toegenomen van 28.557 
in 1987 tot 29.405 in 1993: een toename van bijna 33. De drie andere gemeenten in het 
woningmarktgebied groeiden in een aanzienlijk hoger tempo. In Drunen nam het aantal inwoners toe 
met 8 3, in Loon op Zand eveneens met 8 en in Sprang-Capelle met 7 3. De geringe toename van 
de Waalwijkse bevolking is toe te schrijven aan de negatieve migratiesaldi in de jaren 1987 t/m 1990. 
In 1987 kon de natuurlijke bevolkingsgroei zelfs het negatieve migratiesaldo van 155 niet 
compenseren. In de jaren daarna wordt het migratiesaldo minder negatief en uiteindelijk positief. De 
toename van het inwoneraantal is dan oak grater. 

Tabel 3.1: Loop van de bevolking in Waalwijk 

lnwonertal Geboorte- Migratie- Bevolkings- Procentuele 
per 1-1- averse hot saldo groei groei 

1987 28557 140 -155 -15 -0.05 

1988 28542 150 -18 132 0.46 

1989 28674 104 -70 34 0.12 

1990 28708 123 -10 113 0.39 

1991 28821 122 148 270 0.94 

1992 29091 173 141 314 1.08 

1993 29415 

Totaal 812 36 848 2.97 

Bron: S.M.B. (1993) 

In de drie and ere gemeenten vindt juist een tegenovergestelde ontwikkeling plaats: het tempq van de 
bevolkingsaanwas is aanvankelijk snel, maar wordt vanaf 1989 veel geleidelijker. De migratiesaldi 
word en vanaf 1990 negatief. De tab el die is opgenomen als bij lage 3 .1 geeft inzicht in de gevolgen 
van die ontwikkeling: de bevolkingsgroei bedroeg bijvoorbeeld in Drunen in 1987 nag 2.51 3, terwijl 
in 1992 dat nag slechts 0.383 was. 
Om de afnemende bevolkingsgroei in Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle te kunnen verklaren, 
is kennis van de achtergronden van het afnemende migratiesaldo benodigd. In paragraaf 2.3 wordt 
daar nader op ingegaan. 
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3.2 De bevolkingsopbouw naar leeftijd 

In de demografische opbouw van Waalwijk zijn enkele tendensen waar te nemen. Conform de 
landelijke ontwikkelingen, neemt ook in Waalwijk het aandeel van kinderen en jongeren (tot 24 jaar) 
af, terwijl het percentage mensen van middelbare en oudere leeftijd toeneemt. De cijfers in tabel 2.2 
laten dit zien: 

Tabel 3 .2: Leeftijdsopbouw van de Waalwijkse bevolking, 1987-1993 

0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65+ Totaal 
per 

1-1- abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

1987 5751 20.l 5109 17.8 8880 31.0 6076 21.2 2741 9.6 28647 

1988 5598 19.6 5036 17.6 8888 31.0 6203 21.7 2817 9.8 28632 

1989 5485 19.1 4956 17.2 8971 31.2 6325 22.0 2937 10.2 28763 

1990 5366 18.6 4850 16.8 9062 31.5 6419 22.3 3011 10.5 28797 

1991 5371 18.6 4680 16.2 9134 31.6 6553 22.7 3083 10.7 28910 

1992 5400 18.5 4608 15.8 9148 31.4 6760 23.2 3175 10.9 29180 
-

1993 5451 18.5 4522 15.4 9187 31.2 6959 23.7 3296 11.2 29415 

Bron: C .B.S. en Gemcente Waalwijk (sector Wclz.ijn, afdeling Burgcrzakcn 1993) 

Er lijkt een verband te bestaan tussen de totale bevolkingsgroei van de Waalwijkse bevolking en het 
aandeel van de jongste leeftijdsklasse. V66r 1990 nam de omvang van de bevolking nauwelijks toe. 
In deze jaren (1987, 1988 en 1989) daalde het aandeel van de jongste leeftijdscategorie behoorlijk. 
Vanaf 1990 groeide de bevolking in een hoger tempo en vanaf dat jaar is het aandeel van de jongste 
leeftijdsklasse stabiel gebleven op ca. 18.5%. Met andere woorden: de ontgroening van de bevolking 
is gedeeltelijk gekeerd door de toename van de bevolkingsgroei vanaf 1990. Het aandeel van de 
leeftijdsklasse 15-24 bleef ook na 1990 in hetzelfde tempo afnemen. 

De vergrijzing volgt gedurende de periode 1987-1992 een constant tempo. De toename van de oudste 
leeftijdsklasse bedraagt jaarlijks ca. 0.3%. 
De veranderingen in de leeftijdsklassen 15-24 en 45-64 jaar zijn groter dan in de jongste en oudste 
leeftijdsklassen. Gesteld kan worden dat de ontgroening van de bevolking met name plaats vindt (en 
ook de laatste jaren plaats bleef vinden) in de leeftijdsklasse 15-24 jaar. De vergrijzing zal, naar 
verwachting, in de toekomst toenemen. De categorie 45-64 jaar groeit namelijk in het hoogste tempo: 
2%. 
Gedurende de totale periode van 1987 t/m 1992 was de ontgroening van de Waalwijkse bevolking 
gelijk aan de vergrijzing. Dit geldt echter niet voor de laatste drie jaren. Vanaf 1990 stagneert de 
ontgroening en blijft de vergrijzing zich in hetzelfde tempo ontwikkelen. 
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De afname van de jongste leeftijdsklasse gedurende de periode 1987-1990 is nfet het gevolg van een 
negatief migratiesaldo van deze leeftijdsgroep gedurende deze jaren, <loch is veroorzaakt door een 
dalend geboorte-aantal. Het vestigingsoverschot voor de leeftijdsklasse 0-14 jaar bedroeg 121. Het 
grootste deel van dit vestigingsoverschot kwam voor rekening van de immigranten. Tussen 1987 en 
1992 vestigden zich 161 mensen in de jongste leefijdsklasse in Waalwijk vanuit het buitenland en 
vertrokken er 83 . 
In de leeftijdsklasse van 15 tot 24 jaar is de afname voor een behoorlijk groot dee! veroorzaakt door 
het negatieve migratiesaldo (vetrekoverschot: 266). Met name de binnenlandse migratie was hiervoor 
verantwoordelijk. Aanzienlijk meer jongeren verlieten Waalwijk (en vestigden zich elders in 
Nederland) dan er zich in Waalwijk vestigden (vanuit andere Nederlandse gemeenten). Met betrekking 
tot de buitenlandse migratie was er in deze leeftijdsklasse sprake van een aanzienlijk 
vestigingsoverschot: 118. 
De sterke groei van de leeftijdsklassen 25-44, 45-64 en 65 + is met name het gevolg van de 
doorstroming naar deze klassen vanuitjongere leeftijdsklassen. De migratie heeft namelijk nauwelijks 
bijgedragen aan deze groei: gedurende de periode 1987-1992 was het aantal mensen dat Waalwijk 
verliet nagenoeg even groot als het aantal mensen dat naar Waalwijk verhuisde. Voor de klassen 25-
44 en 45-64 geldt dat het buitenlandse migratiesaldo positief was en het binnenlandse migratie-saldo 
negatief. 

Tabel 3 .3: Migratie naar leeftijd gedurende de periode 1987 - 1992 

Leeftijd Binnenlandse migratie Buitenlandse migratie Totaal 

Vestiging Vertrek lmmigratie Emigratie Vestiging Vertrek Saldo 

0 - 14 748 705 161 83 909 788 + 121 

15 - 24 1504 1888 209 91 1713 1979 - 266 

25 - 64 2317 2386 343 272 2660 2658 +2 

65+ 254 203 14 11 268 214 + 54 

Totaal 4823 5182 727 456 5550 5638 - 89 

Dron: S.M.D .(1993) 

Vergelijken we de ontwikkelingen in de Waalwijkse bevolkingsopbouw met die van de omringende 
gemeenten (zie bijlage 3.2), dan blijkt het volgende: 

Drunen en Sprang-Capelle zijn per 1-1-1992 minder vergrijsd dan Waalwijk en "groener" (het 
aandeel van de jongste leeftijdsklasse is er groter); in Drunen is het percentage inwoners 
behorend tot de de oudste leeftijdsklasse, opvallend laag; 
Loon op Zand lijkt per 1-1-1992 qua leeftijdsopbouw het meest op Waalwijk; 
Ook in Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle is de daling van het aandeel van de jongste 
leeftijdsklasse in de laatste jaren tot stilstand gekomen. In Waalwijk ging deze stabilisatie 
gepaard met een toename van de bevolkingsgroei. In de drie randgemeenten neemt de 
bevolkingsgroei daarentegen af; 
De toename van de oudste leeftijdsklasse is in Drunen en Loon op Zand vergelijkbaar met 
Waalwijk; in Sprang-Capelle echter blijft het aandeel van de oudste leeftijdsgroep gedurende 
de hele periode vrijwel constant op 10.2 % ; 
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Indien de huidige ontwikkelingen zich voortzetten, zal in de toekomst de vergnJzmg in 
Waalwijk aanzienlijk groter zijn dan in de randgemeenten: de leeftijdsgroep 45-64 jaar is in 
Waalwijk sterker vertegenwoordigd en groeit bovendien sneller. 

3.3 Migratie in het onderzoeksgebied 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de verhuisstromen v~n en naar Waalwijk bekeken, waarna 
tot slot de migratiesaldi te berekenen zijn. De aandacht gaat uiteraard uit naar de migratie tussen 
Waalwijk en de drie omringende gemeenten. Daarnaast is de buitenlandse migratie interessant. Met 
de toenemende immigratie in Nederland zal ook voor Waalwijk de buitenlandse migratie een 
belangrijke rol gaan spelen in de totale migratie. 

Tabel 3.4: Het aantal vertrekkende personen vanuit Waalwijk per vestigingsplaats 

Drunen Sprang- Loon op overige rest Buiten- Totaal 
Capelle Zand gem. in Neder- land 

Midden- land 
Brabant 

1987 161 125 154 136 533 83 1192 

1988 154 127 134 139 518 82 1154 

1989 118 97 118 146 612 122 1213 

1990 141 115 109 144 500 77 1086 

1991 99 83 113 147 459 92 993 

Totaal abs. 673 547 628 712 2622 373 5638 

in% 12 10 11 13 47 7 100 

Bron: S.M.13 . (1993) 

J-Iet aantal personen dat uit Waalwijk is vertrokken, is in de loop der jaren licht gedaald. In 1987 
vertrokken 200 mensen meer dan in 1991. In de periode van 1987 tot 1991 verhuisde de helft van 
het aantal vertrokken personen naar gemeenten in Midden-Brabant. Bijna 75% van die groep kwam 
terecht in een van de andere gemeenten in het onderzoeksgebied (Drunen, Loon op Zand en Sprang
Capelle. 
In absolute zin is de verhuisbeweging naar Drunen en Loon op Zand groter (15 ~ 25%) dan naar 
Sprang-Capelle. 

Bekijken we echter de migratie vanuit Waalwijk naar de omliggende gemeenten vanuit de optiek van 
de ontvangende gemeenten, dan is duidelijk dat Waalwijk voor Sprang-Capelle belangrijker is dan 
voor Drunen en Loon op Zand. In de binnenlandse migratie naar Sprang-Capelle gedurende de 
bovenstaande periode, was 29% afkomstig uit Waalwijk. In de vestiging in Drunen lag dat percentage 
lager (20) en in Loon op Zand behoorlijk lager (13). 
Op de woningmarkt van Drunen ondervinden Waalwijkse huishoudens met name concurrentie van 
huishoudens die niet afkomstig zijn uit Midden-Brabant (grotendeels uit Den Bosch), naast uiteraard 
de concurrentie van huishoudens die binnen de gemeente Drunen verhuizen. Op de woningmarkt van 
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Sprang-Capelle ondervinden Waalwijkers concurrentie van huishoudens uit Loon op Zand, van 
huishoudens die niet afkomstig zijn uit de regio en uiteraard van huishoudens die binnen de 
gemeentegrenzen verhuizen. Op de woningmarkt van Loon op Zand is de concurrentie van 
huishoudens uit Tilburg evident, naast de concurrentie van huishoudens uit Loon op Zand zelf en 
huishoudens van buiten de regio. 

In tegenstelling tot de vertrekcijfers, is er in de cijfers met betrekking tot de vestiging in Waalwijk 
in de periode 1987-1991 geen duidelijk herkenbare ontwikkeling te ontdekken. Oat aantal fluctueert, 
hoewel in geringe mate: in 1987 is de vestiging het kleinst (909), een jaar later het grootst (1067). 
Bekijken we de herkomst van vestigers in Waalwijk, dan is te zien dat de gezamenlijke bijdrage van 
Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle minder groat is dan in het vertrek (resp. 28 en 33 % ). 

Tabel 3.5: Het aantal personen dat zich in Waalwijk vestigde 

Drunen Sprang- Loon op overige rest Bui ten- Totaal 
Capelle Zand gem. in Neder- land 

Midden- land 
Brabant 

1987 99 64 112 112 522 118 1027 

1988 140 78 130 162 502 129 1141 

1989 124 64 116 117 571 154 1146 

1990 105 109 74 134 502 169 1093 

1991 1 :24 75 116 163 508 157 1143 

Totaal abs. 592 390 548 688 2605 727 5550 

in% 11 7 10 1 :2 47 13 100 

Bron: S.M.D . (1993) 

De migratie naar Waalwijk vanuit Drunen en Loon op Zand is in absolute zin grater dan vanuit 
Sprang-Capelle. In de vertrekcijfers (vanuit Waalwijk naar deze gemeenten) waren de onderlinge 
verschillen kleiner . Een opmerkelijk groat aantal personen verhuisde in 1990 vanuit Sprang-Capelle 
naar Waalwijk. In dat jaar was de migratie zelfs in absolute zin grater dan vanuit Drunen en Loon 
op Zand. Juist in dat jaar verhuisden relatief weinig mensen vanuit Loon op Zand naar Waalwijk. 
De hechte relatie tussen Sprang-Capelle en Waalwijk, die bleek uit de relatief grate bijdrage van 
Waalwijkers aan de migratie naar Sprang-Capelle, is in iets mindere mate zicbtbaar in de omgekeerde 
verhuisbeweging: 23% van de personen die tussen 1-1-1987 en 1-1-1992 Sprang-Capelle verlieten, 
kwam terecht in Waalwijk. Vanuit Drunen vestigde zich 20% van degenen die over de 
gemeentegrenzen verhuisden, in Waalwijk. Voor Loon op Zand bedroeg dit percentage 15%. 
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Met behulp van de vorige tabellen is het nu mogelijk de migratiesaldi tussen Waalwijk en de 
omringende gemeenten, de regio Midden-brabant en de rest van Nederland in beeld te brengen. De 
onderstaande tabel laat de vestigingsoverschotten zien. Duidelijk is dat er met name sprake is van 
negatieve migratiessaldi (vertrekoverschotten). 
In de gehele periode van 1987 tot 1991 heeft Waalwijk aanzienlijk meer inwoners zien vertrekken dan 
er in de stad zijn komen wonen. Dit gegeven is niet in overeenstemming met het ruimtelijke 
spreidingsbeleid van het Rijk, de provincie en het SMB, waarin Waalwijk een rol als groeiende 
centrumgemeente zou dienen te vervullen. Waalwijk staat in dit opzicht echter niet alleen: ook in 
Tilburg heeft men lange tijd hoge negatieve migratiecijfers gekend. In 1987 kwam daar in Tilburg 
voor het eerst verandering in. In Waalwijk lijkt een kentering zich voor te doen vanaf 1990. In eerste 
instantie met name dankzij een hoog positief buitenlands migratiesaldo en in 1991 ook dankzij 
positieve migratiesaldi met Drunen, Loon op Zand en de overige gemeenten in Midden-Brabant en 
heel Nederland. 

Tabel 3.6: Migratiesaldi van Waalwijk in de periode 1987-1991 

Drunen Sprang- Loon op overige rest Buiten- Totaal 
Cape lie Zand gem. in Ned er- land 

Midden- land 
Brabant 

1987 -62 -61 -42 -24 - 11 35 -165 

1988 -14 -49 -4 23 -16 47 -13 

1989 6 -33 -2 -29 -41 32 -67 

1990 -36 -6 -35 -10 2 92 7 

1991 25 -8 3 16 49 65 150 

Totaal -81 -157 -80 -24 -17 236 -123 

Bron: S.M.D.(1993) 

Tijdens de gehele meetperiode is het buitenlandse migratiesaldo positief. Gemiddeld bedroeg de 
jaarlijkse bijdrage van de buitenlandse migratie aan de groei van de bevolking ca. 50 personen. In 
1990 was het migratiesaldo bet grootst. In dat jaar vertrokken relatief weinig personen vanuit 
Waalwijk naar het buitenland. 
Het aandeel van de immigratie vanuit het buitenland in de totale vestiging in Waalwijk, was 
gedurende de jaren 1989, 1990 en 1991 groter dan in de jaren daarvoor. In deze jaren was ook het 
buitenlandse migratiesaldo van grotere invloed op het totale migratiesaldo van Waalwijk. 
Uit cijfers van de Sector Welzijn van de gemeente Waalwijk blijkt dat de immigratie met name plaats 
vond vanuit Turkije en de Nederlandse Antillen. 

Het totale vertrekoverschot wordt met name veroorzaakt door de vertrekoverschotten naar Drunen, 
Sprang-Capelle en Loon op Zand. Daarbij is het vertrekoverschot ten opzichte van Sprang-Capelle 
opvallend groot. Bovendien is het migratiesaldo tussen Waalwijk en Sprang-Capelle elk jaar negatief, 
hoewel in de laatste jaren in mindere mate. Dit beeld van een afnemend vertrekoverschot doet zich 
ook voor met betrekking tot de andere gemeenten, de regio Midden-Brabant en de rest van Nederland . 
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In 1991 is er ten opzichte van Drunen en Loon op Zand voor het eerst sinds een groat aantal jaren 
weer een vestigingsoverschot en ten opzichte van Sprang-Capelle slechts een gering negatief 
migratiesaldo. Het feit dat in dat jaar in Waalwijk de groei van de woningvoorraad grater was dan 
gemiddeld in de voorafgaande jaren, terwijl in Drunen en Loon op Zand die groei met ongeveer 50% 
was gedaald, is daaraan waarschijnlijk debet. De nieuwbouwproduktie in Drunen en Loon op Zand 
was in 1991 nog iets grater dan het richtgetal in het kwantitatieve bouwprogramma, maar het verschil 
was beduidend minder groat dan in voorgaande jaren. In 1990 bijvoorbeeld was de 
nieuwbouwproduktie in Drunen nog drie keer zo groat als het richtcijfer. 
In het Regionale Volkshuisvestingsplan 1990-1995 (SMB, 1990) werden ruimtelijke oplossingen ter 
oplossing van de negatieve migratiesaldi van Waalwijk, ten doel gesteld. Het keerpunt in het 
Waalwijkse migratiesaldo kan waarschijnlijk deels daaraan toegeschreven warden, maar van grate 
invloed is zeer zeker de beperking van de nieuwbouwproduktie in Drunen en Loon op Zand. 

Eerder in dit hoofdstuk werd reeds gewezen op de relatief sterke migratie tussen Sprang-Capelle en 
Waalwijk (in vergelijking met de andere twee gemeenten in het onderzoeksgebied). 
De hechte band komt het meest tot uiting als we in het migratiesaldo van Sprang-Capelle, de bijdrage 
van het migratiesaldo ten opzichte van Waalwijk bekijken. Van 1987 t/m 1991 vestigden zich in 
Sprang-Capelle 1883 personen vanuit andere Nederlandse gemeenten en vertrokken er 1715 naar 
andere Nederlandse gemeenten. Een binnenlands vestigingsoverschot van 168 derhalve. Een zeer 
groat deel van dit vestigingsoverschot kwam voor rekening van het migratiesaldo van Sprang-Capelle 
ten opzichte van Waalwijk: 157 personen (dus 93 % van het totale binnenlandse migratieoverschot van 
Sprang-Capelle). Aan het totale binnenlandse vestigingsoverschot van Drunen is de bijdrage van het 
migratiesaldo ten opzichte van Waalwijk slechts 19% en voor Loon op Zand is dit percentage zelfs 
nog lager: 9 % . 
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3.4 Gemiddelde woningbezetting en groei van de woningvoorraad 

In deze paragraaf staat de vergelijking tussen de bevolkingsomvang en de omvang van de 
woningvoorraad centraal. Deze vergelijking wordt normaliter uitgedrukt in de gemiddelde 
woningbezetting. 
Landelijk daalt de gemiddelde woningbezetting sinds de tweede wereldoorlog. Ook in de vier 
gemeenten in de regio Waalwijk daalt het gemiddelde aantal personen per woning. In de onderstaande 
figuur is de ontwikkeling van de gemiddelde woningbezetting vanaf 1979 weergegeven. 

Figuur 3.7: De gemiddelde woningbezetting 
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Gegeven de groei van de bevolking, is in de vier gemeenten in de loop der jaren de vraag naar 
woningen ten gevolge van daling van de gemiddelde woningbezetting, gegroeid. Deze woningvraag, 
die dus voortkomt uit de bestaande voorraad, neemt voor een bepaald dee! de ruimte in van de 
toename van de woningvoorraad. Als gevolg van de daling van de gemiddelde woningbezetting, heeft 
een gemeente, ook indien de bevolkingsomvang constant zou blijven, steeds meer woningen nodig 
om haar bevolking te huisvesten. 
Gedurende de jaren 1979 t/m 1992 kwam Waalwijk 414 woningen tekort om te voorzien in de vraag 
ten gevolge van de dalende woningbezetting en het jaarlijkse geboorteoverschot (dat wil zeggen: de 
vraag vanuit de bestaande voorraad). In 1982 was dit "theoretische" tekort het grootst: in dat jaar 
daalde de gemiddelde woningbezetting van 3.04 naar 3.00, terwijl het geboorte-overschot 203 
bedroeg. Om de toegenomen bevolking binnen de gemeentegrenzen te huisvesten en om bovendien 
aan de lokale wens tot ruimer wonen te voldoen, zouden 9741 woningen benodigd zijn. De 
daadwerkel ijke voorraad (per 31-12-1982) was echter aanzienlijk geringer: 9641 woningen. De trend 
naar meer ruimteconsumptie en de natuurlijke aanwas van de bevolking noopte een dee! van de 
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Waalwijkse bevolking ertoe de gemeente te verlaten. Theoretisch gezien bestond er in dat jaar geen 
enkele ruimte voor een additionele woningvraag (van buiten de gemeente), hoewel Waalwijk ook 
destijds reeds een regionale opvangfunctie bezat. 
Uiteraard kan er slechts sprake zijn van een "theoretische" ruimte, omdat onbekend is in welke mate 
de migratie heeft bijgedragen aan het geboorte-overschot en aan de daling van de gemiddelde 
woningbezetting en omdat de exacte binnengemeentelijke verhuizingen onbekend zijn. Bovendien is 
de daadwerkelijke ruimte groter dan de theoretische ruimte, als gevolg van het vertrek van personen 
uit Waalwijk. De bovenstaande berekening van de benodigde theoretische voorraad en de afwijking 
tussen de benodigde vraag vanuit de bestaande voorraad en de reele voorraad, heeft in de 
onderstaande tabel voor de jaren 1979 t/m 1992 plaats gevonden. 

Tabel 3.8: De benodigde voorraad ten behoeve van de vraag vanuit de bestaande voorraad 

Jaar Gem. Gem. Benodigde voorraad Afwijking To en a me Afwijking/ 
woning- woning- tbv daling benodigde van de toe name 

bezetting bezetting woningbezetting en tov reele voorraad voorraad 
per 1-1 per 31-12 bevolkingsgroei door voorraad 

geb .overschot 

1979 3 .17 3 . 17 9027 -45 15 -2 .98 

1980 3.17 3.04 9442 26 486 0.05 

1981 3.04 3 .04 9554 15 101 0.15 

1982 3 .04 3 .00 9741 -100 72 -1.39 

1983 3 .00 2.93 9916 -91 184 -0.49 

1984 2 .93 2.88 10063 -82 156 -0.53 

1985 2 .88 2.84 10171 -98 92 -1.06 

1986 2.84 2.79 10302 -57 172 -0.33 

1987 2 .79 2 .75 10425 -56 124 -0.45 

1988 2.75 2 .69 10653 -7 277 -0.02 

1989 2.69 2 .65 10842 -26 170 -0 .16 

1990 2.65 2.63 10982 -4 162 -0 .02 

1991 2.63 2 .60 11135 57 214 0.27 

1992 2.60 2.59 11295 54 157 0 .35 

1993 2.59 

Totaal -414 2382 -0.17 

De gehele periode in beschouwing nemend, heeft Waalwijk dus een theoretisch tekort van 414 
woningen (in vergelijking met de vraag vanuit de bestaande voorraad). Slechts in 1980, 1981, 1991 
en 1992 bestond er een geringe theoretische ruimte voor een additionele woningvraag. Aan deze jaren 
(waarin de woningvoorraad in grotere mate toenam dan in de andere jaren) heeft Waalwijk te danken 
dat het theoretische tekort niet nog aanzienlijker is. 
In de jaren 80 kon de groei van de Waalwijkse woningvoorraad niet voldoen aan de lokale 
bevolkingsaanwas in combinatie met de lokale trend naar meer ruimteconsumptie. In theorie (en zeer 
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waarschijnlijk ook in de praktijk) werd een dee! van de eigen bevolking gedwongen gedurende deze 
jaren de gemeente te verlaten. 
In de randgemeenten (Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle) bestond in vrijwel elk jaar een 
theoretische ruimte ten behoeve van een additionele woningvraag. Tijdens de gehele meetperiode 
bedroeg die ruimte respectievelijk 419, 719 en 242 woningen (zie bijlagen 3.3a t/m 3.3d). Pas in 
1991 en 1992 keert deze ontwikkeling (gelijktijdig aan de omslag in Waalwijk). In deze laatste twee 
jaren komt men in de randgemeenten theoretisch gezien woningen tekort om in de bevolkingsaanwas 
en de trend naar ruimer wonen te voorzien. 
De onderstaande figuur laat zien dat de jaarlijke theoretische afwijkingen in de randgemeenten tot 
1990 positief zijn geweest en dat pas dan de afwijking in Waalwijk positief wordt. Omdat er tussen 
de drie gemeenten geen grote verschillen bestaan (en omdat zij gezamenlijk ten opzichte van de 
centrumgemeente Waalwijk worden gepositioneerd), zijn zij in de figuur samengenomen. 

Figuur 3.9: De benodigde theoretische voorraad minus de reele voorraad in Waalwijk en in de 
randgemeenten 
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Het gebruik van de woningvoorraad 

hoofdstuk 4 



4.1 Het gebruik naar Ieeftijdsklasse 

Met betrekking tot de woonsituatie van Waalwijkse huishoudens, zijn het type en het aantal vertrekken 
van de huidige woning bekend, dankzij een koppeling van de gemeentelijke OGB- en 
bevolkingsbestanden. 
Van de Waalwijkse hoofdbewoners in de leeftijdscategorie van I5 t/m 24 jaar (waaronder dus met 
name de starters op de woningmarkt), woont 4 I% in een eengezinswoning, 49 % in een 
meergezinswoning en 5% in een bejaardenwoning. Dit laatste percentage is uiteraard opmerkelijk, 
maar is verklaarbaar door het feit dat niet alle bejaardenwoningen van de woningbouwvereniging 
uitsluitend geschikt zijn voor bejaarden. 
Een groat deel van de groep 25-54-jarigen woont in een eengezinswoning (85% ); slechts I I% in een 
meergezinswoning. 
Van de 55-64 jarigen woont 84% in een eengezinswoning, I I% in een meergezinswoning en 3% in 
een bejaardenwoning. 63% van de Waalwijkers die ouder zijn dan 65 jaar woont in een 
eengezinswoning, 19% in een meergezinswoning en 9% in een bejaardenwoning. 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het grootste dee! van de eengezinswoningen wordt bewoond door 
25-54 jarigen (65 % ); 17 % wordt bewoond door mens en in de leeftijdsgroep 55-64 jaar. 
Van de meergezinswoningen wordt 46% bewoond door 25-54 jarigen, terwijl 26% van de 
hoofdbewoners in meergezinswoningen ouder is dan 65 jaar. De 15-24 jarigen bewonen 12 % van de 
meergezinswoningen . Eveneens 12 % wordt bewoond door huishoudens waarvan het hoofd tot de 
leeftijdsklasse 55-64 jaar behoort. 
Slechts 62 % van de bej aardenwoningen wordt bewoond door de feitelijke doelgroep (dat wil zeggen: 
door huishoudens waarvan de hoofdbewoner ouder is dan 55 jaar). In 38% van de bejaardenwoningen 
zijn huishoudens gehuisvest waarvan de hoofdbewoner jonger is dan 55 jaar. De verklaring voor dit 
vreemde verschijnsel werd reeds eerder gegeven: niet alle bejaardenwoningen zijn oak daadwerkelijk 
uitsluitend bestemd voor ouderen. Door de woningbouwvereniging warden woningen, die niet in alle 
geledingen van de organisatie als "bejaardenwoning" geregisteerd staan, aan jongere huishoudens 
toegewezen. 

Tabel 4 . l: Het gebruik van de woningvoorraad naar woningtype en leeftijdsklasse 

--
Woningtype Lee ftijdsklasse Totaal 

15-24 25-54 55-64 65+ onb. in% abs . 
jaar jaar jaar 

Ecngezinswoning 2 65 17 15 1 100 8819 

Meergezinswoning 12 46 12 26 4 100 1604 

Bejaardenwoning 5 33 14 48 0 100 368 

HAT-wooneenheden 4 11 2 1 82 100 99 

Woning met bedrijf 2 56 16 12 15 100 209 

Onbekend 4 14 4 66 11 100 250 

Totaal in% 3.3 59.7 15.4 18.8 2.8 100 

abs. 375 6773 1751 2132 317 11349 

Bron: S.M .D. (1993) 
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4.2 Het gebruik naar grootte van het huishouden 

Van de 11.349 woningen in Waalwijk wordt momenteel 41 % bewoond door meer dan twee personen. 
In 29% van de woningen woont slechts een persoon; 27% van de Waalwijkse woningvoorraad wordt 
gebruikt door tweepersoonshuishoudens. 
Van de eenpersoonshuishoudens woont 54% in een eengezinswoning, 31 % in een meergezinswoning, 
9% in een bejaardenwoning en 6% in een ander woningtype. Van de tweepersoonshuishoudens woont 
83 % in een eengezinswoning, 12 % in een meergezinswoning en 2 % in een bejaardenwoning. 
Van de grotere huishoudens (meer dan twee personen: overwegend gezinnen) woont 94% in een 
eengezinswoning en slechts 4% in een meergezinswoning. 
Tabel 4.2 geeft in absolute en relatieve zin het gebruik van de woningvoorraad per 1-1-1993 weer. 

Tabel 4.2: Grootte van huishoudens per woningtype (verticaal gepercenteerd) 

Woningtype Aantal personcn in huishouden Totaal 

1 2 meer dan 2 onbekend 

abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% abs. in% 

Ecngczinswoning 1759 54 2562 83 4390 94 108 34 8819 78 

Mccrgezinswoning 1013 31 356 12 169 4 66 21 1604 14 . 

Bejaardenwoning 306 9 59 2 2 0 1 0 368 3 

HAT-wooneenheden 18 0 0 0 0 0 81 26 99 1 

Woning met bedrijf 31 I 45 1 102 2 31 IO 209 2 

Onbekend 148 5 50 2 23 0 29 9 250 2 

Totaal 3274 100 3073 100 4686 100 317 JOO 11349 100 

Bron: S.M.D. (1993) 

Van de 8819 eengezinswoningen wordt 20% gebruikt door eenpersoonshuishoudens, 29 % door 
tweepersoonshuishoudens en 50% door grotere huishoudens. 
Wat betreft de meergezinswoningen is de verdeling naar huishoudgrootte juist omgekeerd: 63 % is in 
gebruik van eenpersoonshuishoudens, 22 % van tweepersoonshuishoudens en 11 % van grotere 
huishoudens . Opmerkelijk is het feit dat van veel HAT-wooneenheden het aantal gebruikers per 
woning onbekend is (slechts van 18 % van de 99 HA T-eenheden is bekend hoeveel mensen het 
huishouden telt). Door het S.M.B. wordt als meest waarschijnlijke verklaring hiervoor aangevoerd 
dat van veel HAT-eenheden de hoofdbewoner en daardoor ook het aantal personen in het huishouden, 
onbekend zijn. 

Uit tabel 4.3 blijkt dat van meer dan de helft van de woningen met slechts een vertrek, het aantal 
personen dater woont onbekend is. Van de woningen met meer dan een vertrek is meer bekend met 
betrekking tot het gebruik. 
De 2-kamerwoningen worden voor het grootste deel bewoond door eenpersoonshuishoudens. 
Hetzelfde geldt in mindere mate voor de 3-kamerwoningen: meer dan de helft van deze woningen 

34 



wordt bewoond door eenpersoonshuishoudens. Een kwart wordt bewoond door 
tweepersoonshuishoudens. In de woningen met meer dan drie vertrekken is de vertegenwoordiging 
van tweepersoonshuishoudens het grootst, hoewel het aandeel van grotere huishoudens niet veel 
kleiner is. Huishoudens met meer dan twee I eden nemen respectievelijk 47, 48 en 583 van de 4-, 5-
en 6-kamerwoningen in. 

Als we ervan uitgaan dat eenpersoonshuishoudens in Waalwijk "recht" hebben op maximaal twee 
extra slaapkamers (een 3-kamerwoning derhalve), dat tweepersoonshuishoudens "recht" bebben op 
een een 4-kamerwoning en <lat voor drie- en meerpersoonshuishoudens geen restricties gelden met 
betrekking tot het aantal vertrekken, dan is 273 van de Waalwijkse woningvoorraad "onderbezet" 
(zie het gearceerde gedeelte in de onderstaande tabel). In een kwart van de 4-kamerwoningen zijn 
namelijk eenpersoonshuishoudens gehuisvest, terwijl in de helft van de 5-kamerwoningen een- en 
tweepersoonshuishoudens wonen. 
De 3- en 4-kamerwoningen maken samen meer dan 803 van de woningvoorraad uit. Daar tegenover 
staat dat meer dan de helft van de huishoudens uit slechts een of twee personen bestaat. 
De gesignaleerde onderbezetting is om deze reden niet verwonderlijk. Er zijn onvoldoende kleine 
woningen om de een- en tweepersoonshuishoudens "passend" te huisvesten. De vraag is ook of het 
wenselijk moet worden geacht dat alle kleine huishoudens in kleine woningen gehuisvest zijn. 
In de onderstaande tabel is de woningbezetting per kameraantal weergegeven. 

Tabel 4.3: Het gebruik van de woningvoorraad naar aantal vertrekken en aantal personen dat de 
woning bewoont (horizontaal gepercenteerd) 

Aantal vcrtrckken Aantal personen Totaal 

1 2 3 4 5 6 en onb. in% abs. 
meer 

1 47 1 0 0 0 0 52 100 159 

2 80 16 I I 0 0 2 100 522 

3 55 27 8 6 I 0 3 100 931 

4 ~· [ 28 18 23 5 1 2 100 6344 

5 :: :.::.~~·,:,:,, :,:.:.,.::: 18 21 7 2 2 100 2951 

6 en meer '.!~p: ':::·:·,:.·' · :::g~i:::::=: ·: ·: :: 20 24 10 4 4 100 250 

onbekend 63 15 3 3 0 I 15 100 192 

Totaal in 3 28 .8 27.1 16.2 19 . I 5.0 1.0 2.8 100 

abs . 3268 3076 1838 2168 567 114 318 11349 

Bron: S.M.B. (1993) 

Bijna 703 van alle eenpersoonshuishoudens in Waalwijk woont in een woning met vier of meer 
vertrekken. Verwacht mag worden <lat een dergelijke "onderbezetting" ook in de huursector bestaat, 
omdat relatief veel eenpersoonshuishoudens in een huurwoning gehuisvest zijn. Een grote 
"onderbezetting" in de sociale huursector spoort niet met de toewijzingsregels van de 
woningbouwvereniging. Eenpersoonshuishoudens komen volgens de normen van het 
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toewijzingssysteem vrijwel niet in aanmerking voor een woning met meer dan drie vertrekken (slechts 
maisonnettes met drie slaapkamers zijn voor oudere eenpersoonshuishoudens in principe bereikbaar). 
Tweepersoonshuishoudens bewonen in 30% van de gevallen een woning met vijf of meer vertrekken. 
In de nonprofit-huursector komen deze huishoudens weliswaar ook voor grote woningen (met vier 
slaapkamers) in aanmerking, doch maken meer kans op de toewijzing van een kleinere woning. 

Vee! een- en tweepersoonshuishoudens wonen dus feitelijk "te groot". De vraag is of dit ten koste 
gaat van de mogelijkheden van huishoudens met meer dan twee personen. Dit blijkt nauwelijks het 
geval. Respectievelijk 4, 3, 1 en 2 % van de huishoudens met drie, vier, vijf en zes personen bewoont 
een 3-kamerwoning. In totaal wonen 259 meerpersoonshuishoudens in woningen met slechts drie 
kamers. Dit is 2 % van alle huishoudens. Indien men door de woningmarkt gedwongen een "te kleine" 
woning bewoont, dan is zelfs deze 2 % nog te veel. 
Bovendien is het opvallend dat relatief veel huishoudens met vijf en zes personen in 4-kamerwoningen 
gehuisvest zijn. Hiervan zou men kunnen stellen dat deze huishoudens te klein wonen. Indien deze 
krapte ook daadwerkelijk door deze grote huishoudens wordt ervaren, dan zou men de verdeling van 
zeer grote woningen (waarvoor grote huishoudens in theorie voorrang zouden moeten hebben) 
onrechtvaardig kunnen noemen. De helft van de 5-kamerwoningen en 40% van woningen met zes 
kamers of meer wordt immers door een- en tweepersoonshuishoudens bewoont. 
Uit de enquete blijkt dat voor huishoudens die meer dan vier !eden tellen, de geringe grootte (c.q. 
het geringe aantal vertrekken) een belangrijker vermotief is dan voor kleinere huishoudens. Ca. 40% 
van de verhuisgeneigde grote huishoudens wil o.a. verhuizen omdat de woning te klein is. Onder 
kleinere huishoudens bedraagt cl it percentage slechts 20%. Dit betekent dat een belangrijk dee! van 
de grote Waalwijkse huishoudens de behuizing als te krap ervaart. 

Tabel 4.4: Het gebruik van de woningvoorraad per 1-1-1993 naar aantal vertrekken en aantal 
personen dat de woning bewoont (verticaal gepercenteerd) 

Aantal vertrekken Aantal personen Totaal 

1 2 3 4 5 6 en onb. in% abs. 
meer 

1 2 0 0 0 0 0 26 1.4 159 

2 13 3 0 0 0 0 4 4.6 522 

3 16 8 4 3 21 2 8 8.2 931 

4 46 58 64 66 55 51 32 55 .9 6344 

5 19 28 29 28 39 40 17 26.0 2951 

6 en meer 1 2 3 3 5 7 4 2 .2 250 

onbekend 3 1 0 0 0 0 9 1.7 192 

Totaal in% 100 100 100 100 100 100 100 100 

abs. 3268 3076 1838 2168 567 114 318 11349 

Bron: S.M .B. (1993) 
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4.3 Het gebruik en de boogte van het huishoudinkomen 

Over actuele inkomensgegevens van Waalwijkse huishoudens kan worden beschikt dankzij de enquete. 
In de enquete werd gevraagd naar de hoogte van het netto huishoudinkomen. Van de respondenten 
wiens huidige woning in Waalwijk gelegen is (1676 hoofdbewoners), heeft 91 % aangegeven in welke 
inkomensklasse het netto huishoudinkomen valt. 
In de nonprofit-huursector is het aantal huishoudens met een laag inkomen (tot 1750 netto per maand) 
aanzienlijk groter dan in de koopsector en ook groter dan in de particuliere huursector. Van 35% van 
de huishoudens in sociale huurwoningen is het maandelijks inkomen maximaal 1750 gulden, tegenover 
respectievelijk 5 en 20% van de huishoudens in koopwoningen en particuliere huurwoningen. Juist 
in de koopsector en de particuliere huursector zijn de hogere inkomensgroepen in grotere mate 
vertegenwoordigd: respectievelijk 35% en 18% verdient netto meer dan 4000 gulden per maand. 
In de onderstaande tabel geven de gearceerde cellen per kolom aan tot welke inkomensklassen 75% 
van de huishoudens behoort. 

Tabel 4.5: Hoogte van het inkomen van huishoudens per eigendomssituatie van de woning (verticaal 
gepercenteerd) 

lnkomens- Eigendomssituatie Totaal 
catcgorie 

Soc. huur 

< 1251 5 .9 

1251 - 1750 10.9 

1751 - 2500 25.0 

2501 - 4000 35.4 

4001 - 5500 16.8 

> 5500 0.5 0 .0 10.3 5.9 

Totaal 100 100 100 100 

llron: Enquetc (1993) 

De twee laagste inkomensgroepen worden zeer duidelijk gedomineerd door alleenstaanden en 
eenoudergezinnen (respectievelijk 70 en 18% in de klasse to~ 1251 en 34 en 25% in de klasse 1251-
1750), de inkomenscategorieen vanaf 1750 daarentegen door twee- en meerpersoonshuishoudens 
(respectievelijk ca. 30 en 55%). 
Ongeveer 29% van de alleenstaanden heeft een inkomen rond het bijstandsniveau (voor alleenstaanden 
ouder dan 23 jaar is dit per 1-1-1993 1232 gulden netto). Onder de eenoudergezinnen is het 
percentage dat rond het bijstandsniveau zit, hoger: 53 % heeft een inkomen beneden 1750 gulden (voor 
eenoudergezinnen bedraagt het bijstandsniveau 1584 gulden) . Van de tweepersoonshuishoudens heeft 
ongeveer 9 en van de meerpersoonshuishoudens ongeveer 4 % een inkomen rond het bijstandsniveau 
(1760 voor echtparen en samenwonenden). In totaal heeft ongeveer 12% een inkomen rond 
bijstandsniveau. Drie-kwart van hen bewoont een huurwoning van de woningbouwvereniging. 14% 
heeft een eigen woning (bijna 2 % van alle huishoudens). 
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Per 1 januari 1990 behoorden alleenstaanden met een netto besteedbaar jaarinkomen beneden 22.300 
(per maand: 1858) en meerpersoonshuishoudens met een netto besteedbaar jaarinkomen lager dan 
30.400 (per maand: 2533) tot de potentiele aandachtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid 
(Volkshuisvesting in cijfers 1992). Per 1-1-1993 liggen de inkomensgrenzen op ca. 31.000 en 22.800. 
Omdat we in het onderhavige onderzoek gebonden zijn aan de inkomensklassen uit de enqu~te, 
kunnen we niet exact dezelfde grenzen aanhouden ter bepaling van de grootte van de aandachtsgroep 
in Waalwijk. Tot de aandachtsgroep in Waalwijk rekenen we derhalve: 

alleenstaanden en eenoudergezinnen met een netto maandinkomen beneden f 1750; 
tweepersoonshuishoudens en volledige gezinnen met kinderen met een huishoudinkomen 
beneden f 2500 per maand. 

Naar verwachting worden op deze wijze bijna alle huishoudens die door het Rijk tot de 
aandachtsgroep worden gerekend, meegenomen (de afwijking zal naar schatting maximaal ca. 10% 
bedragen). 

In de onderstaande tabel is te zien dat iets meer dan 50% van de alleenstaanden en eenoudergezinnen 
tot de aandachtsgroep moet worden gerekend en dat 31 % van de 2- en meerpersoonshuishoudens 
daartoe behoort. In totaal behoort 36% van de huishoudens in Waalwijk tot de aandachtsgroep van 
het volkshuisvestingsbeleid (in de tabel met het gearceerde deel aangegeven). Op 1 januari 1990 
behoorde van alle Nederlandse huishoudens 42 % tot de aandachtsgroep. 

Tabel 4.6: Het huishoudinkomen van alleenstaanden, eenoudergezinnen, tweepersoonshuishoudenss 
en gezinnen met kinderen (verticaal gepercenteerd) 

lnkomens- Huishoudtype Totaal 
categorie 

alleenstaanden en tweepersoons-
eenoudergezinnen huishoudens en 

gezinnen met 
kind(eren) 

< 1251 5.8 

1251-1750 10.7 

1751 - 2500 24.9 

2501 - 4000 35.7 

4001 - 5500 16.9 

> 5500 0 .9 7.4 6.0 

Totaal JOO 100 100 

Dron: Enquete (1993) 

Van de alleenstaanden die tot de aandachtsgroep behoren, bewoont 81 % een huurwoning van de 
woningbouwvereniging. Ondanks het relatief geringe inkomen woont 10% in een eigen woning. 
Onder de twee- en meerpersoonshuishoudens die tot de aandachtsgroep behoren is dit percentage 
aanzienlijk hoger: 39% . Van alle huishoudens die tot de aandachtsgroep behoren, bewoont 30% een 
koopwoning. Dit percentage komt vrijwel overeen met het landelijke percentage in 1990 (29%), wat 
niet verwonderlijk is gezien het feit dat het relatieve aandeel van de koopsector in de Waalwijkse en 
de Landelijke woningvoorraad eveneens vrijwel gelijk zijn. 
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Tabel 4.7: De eigendomssituatie van woningen van de aandachtsgroep en van huishoudens die niet 
tot de aandachtsgroep behoren (verticaal gepercenteerd) 

Eigendoms- Aandachtsgroep Niet-
situatie aandachtsgroep 

a!leenstaanden en tweepersoons- Totaal 
eenoudergezinnen huishoudens en 

gezinnen met 
kind(eren) 

Soc. huur 81 54 63 21 

Part. huur 9 7 7 8 

Koop 10 39 30 71 

Dron: Enquete (1993) 

Uit tabel 4.8 blijkt dat relatief veel alleenstaanden en eenoudergezinnen behorend tot de 
aandachtsgroep, in een meergezinswoning wonen: 30%. Van de tweepersoonshuishoudens en de 
gezinnen met kinderen, woont slechts 8 % in een meergezinswoning en ook onder de huishoudends 
die niet tot de aandachtsgroep word en gerekend bedraagt d it percentage 8 % . 
In vergelijking met de niet-aandachtsgroep wonen relatief veel huishoudens die behoren tot de 
aandachtsgroep, in een tussen- en hoekwoning. Een geheel en half-vrijstaande woning wordt derhalve 
door aandachtsgroepen minder vaak bewoond. 

Tabel 4.8: Het woningtype van de aandachtsgroepen en van huishoudens die niet tot de 
aandachtsgroep behoren (verticaal gepercenteerd) 

Woningtype Aandachtsgrocp Niel-
aandachtsgroep 

alleenstaanden en tweepersoons- Totaal 
eenoudergezinnen huishoudens en 

gezinnen met 
kind(eren) 

Et:ngczins tussen- en hockwoning 43 58 54 40 
half-vrijstaand 16 27 23 40 
geheel vrijstaand 2 3 3 11 

Meergezins aan trappenhuis 15 3 7 2 
aan galerij 12 4 7 4 
anders 3 1 1 2 

Bejaardenwoning 9 4 5 1 

Dron: Enquete (1993) 
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Resumerend kan met betrekking tot het gebruik van de voorraad door de aandachtsgroep van het 
volkshuisvestingsbeleid gesteld worden dat zij vaker (dan huishoudens die niet tot de aandachtsgroep 
behoren) een sociale huurwoning, een meergezinswoning, een rijtjeswoning en een kleinere woning 
bewonen. 

4.4 Financiele scheefbeid in het gebruik van de voorraad 

Direct verbonden met de definitie van het begrip 'aandachtsgroep' door het Ministerie van VROM, 
is het beleid ter stimulering van de bestemming van goedkope delen in de voorraad ten behoeve van 
de aandachtsgroepen in het volkshuisvestingsbeleid. "Een belangrijke handicap voor een goede 
huisvesting van de aandachtsgroep is gelegen ih de scheve verdeling van de huishoudens over de 
woningvoorraad" (Ministerie van VROM; 1989). De scheve verdeling van de woningvoorraad, en 
met name de goedkope scheefheid, wordt als een belangrijk volkshuisvestingsprobleem beschouwd. 

Financiele scheefheid is beperkt tot de huursector. In de nota "Volkshuisvesting in cle jaren negentig" 
wordt door het Ministerie van VROM goedkope scheefheid gedefinieerd als de situatie waarin een 
huishouden dat niet tot de aandachtsgroep behoort (meerpersoonshuishoudens met een netto 
besteedbaar inkomen van meer dan f 30.000,- per jaar en aUeenstaanden met een netto besteedbaar 
inkomen van meer dan f 22.000,- per jaar, een goedkope huurwoning (minder dan f 450,
maandhuur) bewoont. 
Van dure scheefheid is sprake als huishoudens die wel tot de aandachtsgroep behoren in een te dure 
huurwoning gehuisvest zijn. Het gaat dan om meerpersoonshuishoudens met een netto besteedbaar 
jaarinkomen beneden 30.000 gulden en alleenstaanden die per jaar netto minder dan 22.000 gulden 
verdienen. Een dure huurwoning was volgens het ministerie een woning met meer dan 600 gulden 
aan kale maandhuur. De bedragen in de nota werden geijkt ten opzichte van het prijspeil in 1986. 
Na 1989 is er in opdracht van het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen 
met betrekking tot de scheetheid op de Nederlandse woningmarkt (Dieteman e.a. 1993 en Van der 
Veer 1993). Deze onderzoeken baseren zich op de cijfers uit het Woningbehoefteonderzoek uit 1990. 
De inkomensgrenzen en haurgrenzen zijn in deze onderzoeken naar boven bijgesteld. 
De basis voor de vaststelling van scheefheidsgrenzen in Waalwijk anno 1993 zijn de grenzen uit de 
nota van het Ministerie van VROM in 1989. Met behulp van de bijstellingen in latere onderzoeken, 
kunnen ook in het onderhavige onderzoek de grenzen bijgesteld worden. In de onderstaande tabel zijn 
de scheefheidsnormen uit de nota van VROM (prijspeil 1986) en de latere onderzoeken (zich baserend 
op het WBO 1990) afgezet tegen de voor Waalwijk gedefinieerde scheetheidsnormen. Omdat in de 
enquete gebruik werd gemaakt van antwoordcategorieen bij de vraag naar het huishouclinkomen, zijn 
de grenzen voor de vaststelling van de aandachtsgroep te laag (een klein aantal respondenten wordt 
derhalve ten onrechte niet tot de aandachtsgroep gerekend). Wei ligt de huurquote in de lijn der 
ontwikkeling tussen 1986 en 1990. 
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Tabel 4.9: Financiele scheetheidsnormen op verschillende momenten 

Huishoud- 1986 1990 Waalwijk 1993 
type 

Te goedkoop Te duur Te goedkoop Te duur Te goedkoop Te duur 

Meer- Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen 
persoons- > 30.000 < 30.000 > 30.400 < 30.400 > 30.000 < 30.000 
huishoudens 

Kale huur < Kale huur > Kale huur < Kale huur > Kale huur < Kale huur 
450 600 490 650 490 > 650 

Mnd. Mnd. Mnd. Mnd . Mnd . Mnd. 
huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = 
max. 18% min. 24% max. 19.3% min. 25.7% max. 19.6% min . 26% 

Alleen- Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen Jaarinkomen J aarinkomen 
staanden > 22.000 < 22.000 > 22.300 < 22.300 > 21.000 < 21.000 

Kale huur < Kale huur > Kale huur < Kale huur > Kale huur < Kale huur 
450 600 490 650 490 > 650 

Mnd. Mnd. Mnd . Mnd. Mnd. Mnd . 
huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = huurquote = 
max. 24 .5% min . 32.7% max. 26.4% min . 35 % max. 28% min . 37% 

·--· 

Uitgaande van de scheetheidsgrenzen zoals die in de bovenstaande tabel zijn weergegeven, is van 
financiele scheetbeid op de Waalwijkse woningmarkt slechts in geringe mate sprake. Van alle 
huurwoningen in Waalwijk wordt 8% bewoont door buishoudens waarvan bet inkomen te boog is in 
vergelijking met de I age huur. Tegenover deze goedkope scbeefheid, staat een vrijwel even grote dure 
scbeetheid: 7% van de buurwoningen in Waalwijk wordt bewoont door buisboudens wier inkomen, 
volgens de scbeetheidsnormen, te laag is in vergelijking met de op te brengen buur. 
De relatief grote omvang van de goedkope voorraad is met name de oorzaak van de geringe dure 
scbeetheid (ondanks bet feit dat 36% van de huisboudens in Waalwijk tot de aandacbtsgroep wordt 
gerekend; in de buursector beboort zelfs 57% tot de aandacbtsgroep). Juist het geringe aantal 
buisboudens met een boog inkomen, zorgt ervoor dat de goedkope scbeetheid eveneens relatief laag 
is. Het merendeel van de buishoudens met een boog inkomen is bovendien financieel "passend" 
gebuisvest in de duurdere categorie buurwoningen. 

Scbeetheid is op dit moment geen actueel probleem op de Waalwijkse woningmarkt. De buidige 
geringe scbeetheid is wellicbt bet gevolg van "scbeve" toewijzingen, waarbij andere 
toewijzingscriteria een belangrijkere rol speelden. 
Bij stijgende huurprijzen en stagnerende inkomensontwikkelingen dreigt echter in de toekomst de dure 
scheetheid toe te kunnen nemen. In dat verband is bet belangrijk te weten <lat 20% van de goedkope 
huurwoningvoorraad (tot 490 gulden maandhuur), wordt bezet door huishoudens die niet tot de 
aandacbtsgroep van het volkshuisvestingsbeleid horen. Om deze goedkope woningen ter beschikking 
te laten komen voor de aandachtsgroep, is in de toekomst wellicht een op doorstroming vanuit deze 
goedkope voorraad gericht nieuwbouwbeleid, noodzakelijk. 
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4.5 Het gebruik, de waardering en gewenste aanpassingen 

In deze paragraaf wordt een eerste indruk gegeven van de kwalitatieve beoordeling door bewoners 
van hun woonsituatie. Onder deze eerste indruk worden het gemiddelde "rapportcijfer" van de woning 
en de omgeving van de woning, de beoordeling van een groot aantal kwaliteitsaspecten van de 
omgeving en de gewenste aanpassingen verstaan. 
In deel 2 van het woningmarktonderzoek (de wijk- en buurtprofielen) zal een verdere uitwerking van 
de waardering plaats vinden, waarbij ook de mening van zogeheten sleutelpersonen is meegenomen. 
In deze paragraaf is alleen gebruik gemaakt van de enqueteresultaten. 

Aan de geenqueteerden werd gevraagd om aan de eigen woning en aan de omgeving van de woning 
een kwalitatieve beoordeling te geven. Vijf antwoordmogelijkheden werden aangeboden, varierend 
van "zeer slecht" tot "zeer goed". Ten behoeve van het berekenen van de gemiddelde beoordeling zijn 
deze vijf kwalitatieve beoordelingen vertaald in kwantitatieve beoordelingen (1 = zeer slecht, 5 = 
zeer goed). 
Op deze schaal van 1 tot 5 is de gemiddelde waardering van alle respondenten voor hun woning 3.90. 
Huishoudens in koopwoningen zijn in grotere mate tevreden over hun woning dan huishoudens in 
huurwoningen. De gemiddelde waardering in de koopsector bedraagt 4.19, in de particuliere 
huursector 3.70 en in de sociale huursector 3.50. Zowel in de sociale als de particuliere huursector 
is ongeveer een op de tien huishoudens in meer of mindere mate negatief over de woning waarin men 
woont. 
Ten aanzien van waardering van de woonomgeving liggen de verhoudingen iets anders. Hoewel ook 
ten aanzien van de woonomgeving de gemiddelde waardering van huishoudens in koopwoningen het 
hoogst is (3.88), is het verschil met de gemiddelde waardering in de particuliere huursector niet groot 
(deze bedraagt namelijk 3.82), In de sociale huursector is wederom de gemiddelde waardering het 
laagst: 3.44 (11 % is in meer of mindere mate negatief ten aanzien van de woonomgeving). 
De particuliere huursector onderscheidt zich van de beide andere sectoren door een hogere gemiddelde 
waardering voor de woonomgeving dan voor de woning. Over de woonomgeving zijn respondenten 
in particuliere huurwoningen meer tevreden dan over de kwaliteit van de woning. In de sociale 
huursector is men gemiddeld over de woning in dezelfde mate tevreden als over de woonomgeving. 
In de koopsector daarentegen is meer duidelijk meer tevreden over de woning dan over de 
woonomgeving. 

Differentieren we de beoordeling van de woning en de woonomgeving naar type en grootte van de 
woning van de respondenten, dan blijkt dat huishoudens in grote meergezins-huurwoningen (met meer 
dan drie vertrekken) het minst tevreden zijn over hun woning, terwijl huishoudens in kleine 
meergezins-huurwoningen (met maximaal drie vertrekken) het minst tevreden zijn over de 
woonomgeving. De verschillen tussen kleine en grote meergezins-huurwoningen zijn overigens zeer 
gering. 
Ten aanzien van de beoordeling van de woning bestaat in de huursector (zowel sociaal als particulier) 
een duidelijk verschil tussen eengezins- en meergezinswoningen; ten aanzien van de woonomgeving 
bestaat dat verschil in veel geringere mate. 
In de koopsector bestaat, net als in de huursector, nauwelijks verschil in gemiddelde waardering 
tussen huishoudens in kleine en huishoudens in grote woningen. In grote woningen is de tevredenheid 
ietwat minder. Omdat meergezins-koopwoningen nauwelijks bestaan (en het aantal respondenten in 
dit woningtype verwaarloosbaar klein was), is in de koopsector een vergelijking tussen eengezins en 
meergezins niet mogelijk. 
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Uit de differentiatie van de waardering voor de woning en woonomgeving naar type huishouden 
Gonge een- en tweepersoonshoudens, gezinnen en senioren), blijkt de gemiddelde waardering voor 
zowel de woning als de woonomgeving onder jonge een- en tweepersoonshuishoudens behoorlijk lager 
dan onder de beide andere groepen. De gemiddelde waardering voor de woning bedraagt onder jonge 
een- en tweepersoonshuishoudens 3. 72 en onder gezinnen en senioren respectievelijk 3. 94 en 3. 91. 
De woonomgeving wordt gemiddeld met een 3.56, 3.72 en 3.78 beoordeeld. 

Naast een algemeen oordeel over de woonomgeving, werd in de enquete eveneens gevraagd naar de 
beoordeling van zestien verschillende kwaliteitsaspecten. In de onderstaande tabel is per 
eigendomssituatie van de woningen telkens aangegeven hoeveel huishoudens (in procenten uitgdrukt) 
negatief oordeelden over het betreffende kwaliteitsaspect. 

Tabel 4.10: Negatieve beoordelingen van kwaliteitsaspecten door huishoudens in de onderscheid.en 
sectoren (gepercenteerd ten opzichte van het aantal huishoudens dat het aspect beoordeelde) 

Aspect Eigendomssituatie 

Koop Socia le Part. Tot. 
huur huur 

ligging tov ccntrum 4 II IO 7 

Jigging tov werk 13 16 IO 14 

aanwezigheid dag. voorzieningen 4 6 12 5 
(winkel, school) 

aanwczigheid speelvoorzieningen 41 47 42 43 

aanwezigheid buurtvoorzit:ningen 9 II IO IO 
(buurthuis, jongerencentrum) 

aanwezigheid recreatieve voorz. 32 34 36 32 
(theater, cafe's, videotheek) 

aanwezigheid 17 13 16 15 
parkeervoo rzieningen 

aanwezighcid groenvoorzieningen 10 9 14 10 

ondcrhoud van de omgeving 20 24 18 21 

verkeersveiligheid voor 24 26 23 25 
kinderen 

verkeersveiligheid voor 10 10 14 10 
volwassenen 

veiligh.eid overdag op straat 8 8 6 8 

veilighcid 's avonds op straat 11 19 23 15 

aanwezigheid familie/vrienden 7 13 10 10 

contacten met medebewoners 5 12 12 8 

aanzien van de buurt bij 6 18 6 10 
buitenstaanders 

Bron: Enqucte (1993) 
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Het onderhoud van de omgeving, de verkeersveiligheid en de speel- en recreatievoorzieningen zijn 
door relatief veel huishoudens negatief beoordeeld. Gesteld kan worden dat in de beleving van de 
bewoners deze aspecten de meest belangrijke tekortkomingen in de woonmilieukwaliteit vormen. Het 
tekort in het speelvoorzieningenniveau is een opvallende uitschieter. 
In de beoordelingen van de genoemde aspecten bestaan geen opmerkelijke verschillen tussen de drie 
eigendomsvormen. Wei blijkt dat als we inzoomen op het type en de grootte van de woningen (in 
bijlage 4.1) dat huishoudens in kleine woningen (met maximaal drie vertrekken) het meest negatief 
oordelen over de verkeersveiligheid. Het onderhoud van de omgeving is door een bovengemiddeld 
percentage gezinnen negatief beoordeeld (zie bijlage 4.2). 

In het algemeen geldt dat huishoudens in particuliere huurwoningen in grotere mate een negatieve 
beoordeling aan de verschillende woonomgevingsaspecten hebben toegekend. Dit geldt in het 
bijzonder voor de aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen en de sociale veiligheid 's avonds. 
In sociale huurwoningen is men in het algemeen in gelijke mate ontevreden over de onderscheiden 
woonomgevingsaspecten. Uitzondering hierop zijn de speelvoorzieningen, het onderhoud van de 
omgeving, de sociale veiligheid 's avonds en het veronderstelde imago van de eigen buurt. Deze 
aspecten worden door meer huishoudens in sociale huurwoningen dan in koopwoningen negatief 
beoordeeld. Deze negatieve perceptie van het imago wordt met name ervaren in grote eengezins- en 
in meergezinswoningen. In meergezins-huurwoningen is ook een relatief groot aantal huishoudens 
negatief over de contacten met medebewoners. 
In kleine koopwoningen wordt door opvallend veel huishoudens een tekort aan parkeervoorzieningen 
in de nabijheid van de woning ervaren . 

Voor relatief veel gezinnen is het onderhoud van de woonomgeving negatief beoordeeld. Over de 
andere woonomgevingsaspecten is een gemiddeld of benedengemiddeld percentage gezinnen 
ontevreden. 
Jonge een- en tweepersoonshuishoudens zijn in grotere mate ontevreden over de 
parkeervoorzieningen, de verkeersveiligheid voor kinderen (zelfs in grotere mate dan gezinnen!), over 
de contacten met medebewoners en over het aanzien van de buurt. Ten aanzien van de laatste twee 
aspecten zijn de verschillen met de gezinnen en senioren opmerkelijk groot. 
Onder senioren speelt met name de sociale onveiligheid in de omgeving van de woning een grotere 
rol dan onder de andere twee groepen. Een op de vijf senioren voelt zich 's avonds op straat niet 
veilig. Overdag is dit veel minder het geval (zie bijlage 4.2). 

Aan de geenqueteerden is tevens de vraag voorgelegd welke aanpassingen men in de huidige 
woonsituatie nodig acht. De antwoorden op deze vraag zijn verwerkt in tabel 4.11. 
De meest gewenste aanpassingen zijn de uitbreiding/verbetering van speelvoorzieningen en de 
verbetering van bestrijding van vandalisme, diefstal en inbraak. Daarnaast worden een aantal andere 
aanpassingen relatief vaak gewenst. Voor minimaal een op de vijf huishoudens is verbetering van het 
onderhoud aan de woning en de woonomgeving, de mogelijkheid om de huidige huurwoning te kopen, 
de uitbreiding van het aantal parkeervoorzieningen en de verbetering van groenvoorzieningen, 
speelvoorzieningen, bestrating en verkeersveiligheid noodzakelijk. 
Onder huishoudens in koopwoningen is de behoefte aan uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen het 
grootst. Hetzelfde geldt voor de verbetering van de bestrating en voor de uitbreiding/verbetering van 
speelvoorzieningen (met name in grote koopwoningen: zie bijlage 4.3). In grote koopwoningen is de 
behoefte aan aanpassingen in de woonomgeving iiberhaupt groter dan in kleine koopwoningen. 
Uitzondering is de behoefte aan een betere bestrijding van vandalisme. Huishoudens in kleine 
koopwoningen lijken hier de meeste last van te hebben. 
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In sociale huurwoningen is de behoefte aan verbetering van de bewonerssamenstelling opvallend. Een 
op de vijf huurders van de woningbouwvereniging vindt dit noodzakelijk. Ook verbetering van het 
onderhoud van de woonomgeving is voor relatief veel huurders van belang. 
In de particuliere huursector wordt relatief veel geklaagd over de houding van de verhuurder. Het 
onderhoud aan de woning en de klachtenafhandeling zijn voor relatief veel huishoudens voor 
verbetering vatbaar. 
Op de vraag welke aanpassing men het meest belangrijk vindt, werd verbetering van de bestrating het 
meest genoemd (door ruim 30% ). Op de tweede en derde plaats komen verbetering van het 
speelvoorzieningenniveau en bestrijding van diefstal/inbraak. 

Tabel 4.11: Gewenste aanpassingen door huishoudens in de onderscheiden sectoren (gepercenteerd 
ten opzichte van het aantal respondenten in de verschillende woningtypen). In de laatste kolom staat 
haakjes de rangorde van de items die het meest belangrijk werden genoemd. 

Gewenste aanpassing Eigendomssituatie 

Koop Socia le Part. Tot. 
huur huur 

aanpassing van de won ing (alleen m.b .t. huurwoningcn) 15 16 15 

beter onderhoud door de verhuurder (alleen m.b .t. 26 36 28 
huurwoningen) 

klachtenatlrnndeling door de verhuurder (alleen 13 21 14 
m .b .t.huurwoningen) 

aanstellen van een huismeester 12 7 10 
(allcen m.b .t. meergezinswoningen) 

mogelijkheid om de huidige huurwoning te kopen (tov 23 23 23 
het aantal huurders) 

betere bewonerssamenstelling 5 21 11 12 

beter onderhoud woonomgeving 25 31 19 27 (6) 

vcrbetcring groenvoorLieningen 22 20 20 21 

verbetering bestrating 28 22 17 25 (1) 

meer/betere parkeerplaatsen 29 20 25 25 

meer bushaltes 8 9 12 9 

meer/betere speelvoorzieningen voor kinderen 42 39 22 39 (2) 

meer/betere voorzieningen voor jongeren 17 18 9 17 

meer sociale en culturele activiteiten 16 12 13 15 

bestrijding vandalisme 32 36 36 34 (5) 

bestrijding diefstal en inbraak 38 36 36 38 (3) 

verbetering sociale veiligheid 14 19 21 16 

verbetering vcrkcersveiligheid 31 27 26 29 (4) 

Bron: Enquete (1993) 
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In bijlage 4.4 is in tabelvorm weergegeven welke aanpassingen de verschillende groepen Uonge een
en tweepersoonshuishoudens, gezinnen en senioren) noodzakelijk vinden. 
Door jonge een- en tweepersoonshuishoudens worden de meeste aanpassingen gewenst. Opvallend is 
de relatief grote behoefte aan aanpassingen in de woning, verbetering van het onderhoud aan de 
woning (zelfs meer dan de helft van de jonge huurders acht dit noodzakelijk), aanstelling van een 
huismeester, verbetering van de groenvoorzieningen en uitbreiding/verbetering van parkeerplaatsen 
en speelvoorzieningen. 
De mogelijkheid tot koop van de huidige huurwoning zou bijna de helft van de gezinnen in 
huurwoningen toejuichen. Deze koopbehoefte speelt onder de andere twee groepen in veel mindere 
mate. Andere aanpassingen die door relatief veel gezinnen werden genoemd zijn de 
uitbreiding/verbetering van parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en voorzieningen voor jongeren. 
De enige aanpassing die door een bovengemiddeld percentage senioren noodzakelijk wordt gevonden, 
is de verbetering van de bestrating. Een op de drie senioren acht dit noodzakelijk, tegenover slechts 
17 en 23 % van de jonge een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen. De behoefte aan een betere 
bestrijding van vandalisme, diefstal en inbraak is onder senioren gemiddeld (vergelijkbaar met de 
andere twee groepen). 

S\echts weinig huishoudens hebben hun wensen met betrekking tot maatregelen/verbeteringen in de 
woonsituatie aan het PSI of het buurthuis, kenbaar gemaakt. Slechts 6% heeft deze instanties, al dan 
niet regelmatig, op de hoogte gesteld van de aanpassingen die men noodzakelijk vindt. Het lijkt erop 
dat het PSJ en de buurthuizen momenteel een geringe rot spelen in de registratie van klachten . Bijna 
70% van de huishoudens komt nooit in het buurthuis c.q. kent het PSI niet. 
In potentie zouden PSI en de buurthuizen echter een grotere rol kunnen spelen. Wellicht kan het 
geven van meer ruchtbaarheid aan de mogelijkheden om bij PSI en de buurthuizen klachten te 
deponeren, dit stimuleren. Bijna een kwart (23 % ) van de huishoudens antwoordde namelijk op de 
vraag of men bet PSI of het buurthuis ooit op de hoogte heeft gebracht van de gewenste aanpassingen, 
dat men niet wist dat dat mogelijk was of dat men van mening is dat dat weinig zin heeft. Dit laatste 
antwoord werd door relatief veel huishoudens in sociale huurwoningen gegeven. 
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Doorstroming 

hoofdstuk 5 



5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de enqueteresultaten, een overzicht gegeven van de verhuis
bewegingen binnen het onderzoeksgebied. Zowel de recente als de potentiele verhuisbewegingen 
worden onderzocht. Met de recente verhuisbewegingen wordt gedoeld op de verhuisbewegingen 
die de afgelopen twee jaren plaats vonden. De huishoudens die aangaven niet !anger dan twee 
jaren op hun huidige adres te wonen, werden daartoe geselecteerd uit de steekproef. Van de 
potentiele verhuisbewegingen is een indicatie verkregen door de woonwensen van verhuisgeneig
den in beschouwing te nemen. De huishoudens die zeiden "zeker" of "misschien" te gaan 
verhuizen, werden daartoe uit de steekproef genomen. 

Een tweede differentiatie in de analyse van de doorstroming is de richting van de verhuis
beweging. Nadat in eerste instantie alle verhuisbewegingen binnen het onderzoeksgebied 
(Waalwijk, Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle) zijn bekeken, worden aansluitend de 
verhuisbewegingen binnen Waalwijk, vanuit de randgemeenten naar Waalwijk en vanuit Waalwijk 
naar Waalwijk getoond. 

183 van de respondenten op de enquete is in de laatste twee jaar verhuisd binnen het onder
zoeksgebied. 683 verhuisde vanuit zelfstandige woonruimte (de overigen verlieten hun ouderlijke 
woning of een kamer; het laatste kwam relatief weinig voor). In de navolgende analyses zal 
enerzijds de doorstroming van degenen die zelfstandige woonruimte achter lieten (de door
stromers) in ogenschouw genomen worden e;1 zal anderzijcls bekeken worden waar degenen die 
hun ouderlijke woning of een kamer verlieten (de starters) terecht zijn gekomen. 
Achtereenvolgens worden in de volgende paragrafen de verhuisbewegingen naar sector 
(eigendomssituatie), naar type en grootte van de woning en tot slot naar woonlasten, in beeld 
gebracht. De analyse van de potentiele doorstroming volgt telkens op de analyse van de recente 
doorstrom ing. 

In paragraaf 5 .10 wordt de doorstroming gespecificeerd naar drie doelgroepen (jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens, gezinnen en senioren) op de Waalwijkse woningmarkt. De waardering 
van de huidige situatie, de verhuisgeneigdheid, de wensen en het potentiele aanbocl door 
doorstroming van c.Jeze doelgroepen, komen aan bod. Deze paragraaf resulteert in behoefte
profielen van de drie doelgroepen. 
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5.2 De recente verhuisbewegingen naar sector 

Bijna de helft (47%) van de verhuisde doorstromers in het onderzoeksgebied betrok een koop
woning; 40% verhuisde naar een sociale en 13% naar een particuliere huurwoning. 
De onderstaande figuur laat zien welke recente verhuisbewegingen (in 1991, 1992 en de eerste 
maanden van 1993) tussen de drie sectoren plaats vonden. De cijfers in de figuur geven het 
percentage aan ten opzichte van het totaal aantal verhuizingen vanuit zelfstandige woonruimte en 
binnen het onderzoeksgebied. 

Figuur 5.1: Doorstroming naar sector binnen het onderzoeksgebied 

7 II 15 

6 7 

Bron: Enquot.: ( 199'.I) 

De verdeling naar herkomst van de verhuisden is vrijwel gelijk aan de bovenstaande verdeling van 
de bestemming: door de doorstromers werd in 43% van de gevallen een koopwoning achter 
gelaten. 41 % verliet een sociale huurwoning en 16% verhuisde vanuit een particuliere huur
woning. 
Bijna alle verhuisden vanuit een huur- naar een koopwoning (22 % van alle verhuizingen), hebben 
deze stap blijkbaar bewust gemaakt. Voor 92 % van hen was namelijk de wens om van een huur
naar een koopwoning te verhuizen, een van de verhuismotieven. 
Van degenen die de omgekeerde verhuisbeweging hebben gemaakt (dus van koop naar huur) gold 
slechts voor 33 % de wens om te wonen in een huurwoning, als een van de verhuismotieven. 

De helft van de starters op de woningmarkt in het onderzoeksgebied kwam terecht in een 
koopwoning. 42 % ging, nadat men de ouderlijke woning had verlaten, een woning van de 
woningbouwvereniging huren en 8% een woning van een particuliere verhuurder. 

De verhuisbewegingen binnen Waalwijk onderscheiden zich op een aantal punten van alle 
verhuizingen in het onderzoeksgebied. Ten eerste het hoge percentage doorstromers onder de 
recent verhuisden: 80%. Vergeleken bij de andere verhuisbewegingen (tussen Waalwijk en de 
randgemeenten) zijn starters ondervertegenwoordigd in de binnengemeentelijke verhuisbewegin
gen. 
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In vergelijking met de recente doorstroming in het gehele onderzoeksgebied neemt de sociale 
huursector in Waalwijk, een voornamere positie in: 47% van de doorstromers binnen Waalwijk 
kwamen terecht in een sociale huurwoning (tegenover 40% in het hele onderzoeksgebied); 42 % 
verhuisde naar een koopwoning (5% minder dan in hele onderzoeksgebied). 
Van de starters die voordien reeds in Waalwijk woonden en naar een zelfstandige woning in 
Waalwijk verhuisden begon 42 % de zelfstandige wooncarriere in een koopwoning, 54% in een 
sociale huurwoning en 4% in een particuliere huurwoning. 

65% van de verhuisden vanuit een van de randgemeenten naar Waalwijk, is doorgestroomd 
vanuit een zelfstandige woning. Opmerkelijk is dat deze doorstromers relatief vaker een koop
woning betrokken dan de doorstromers die binnen Waalwijk zijn verhuisd. 
53% van de doorstromers vanuit de randgemeenten naar Waalwijk, verhuisde naar een koop
woning en slechts 36% naar een sociale huurwoning. Een relatief groot percentage van de 
doorstromende vestigers is afkomstig vanuit een particuliere huurwoning in Drunen, Loon op 
Zand en Sprang-Capelle (28 % ). 
In vergelijking met de starters die binnen Waalwijk zijn verhuisd, hebben de starters die afkomstig 
zijn vanuit een van de randgemeenten, vaker een koopwoning betrokken (48 % ). Naar een sociale 
huurwoning in Waalwijk verhuisde 42 % en naar een particuliere huurwoning 10%. 

Onder de huishoudens die in het recente verleden vanuit Waalwijk naar een van de rand
gemeenten verhuisden, verliet een relatief groot aantal de ouderlijke woning (c.q. de on
zelfstandige woonruimte): 42 % . Slechts 58 % van de recente vertrekkers naar Drunen, Loon op 
Zand en Sprang··Capelle, is doorstromer. 
Van deze groep doorstromers die hun zelfstandige woning in Waalwijk inruilden voor een woning 
in een van de randgemeenten, betrokken relatief veel een koopwoning (50% ). Daarnaast kwam 
een opvallend groot percentage terecht in een huurwoning van een particuliere verhuurder (19%). 
Van de doorstromers vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten, liet 44% een koopwoning 
en 43 % een sociale huurwoning achter. 
Meer dan de helft van de starters kocht een eigen huis in een van de randgemeenten, 38% ging 
huren van een woningbouwvereniging en 10% betrok een particuliere huurwoning. 

De tabel op de volgende pagina toont in een overzicht de genoemde verschillen tussen de 
geanalyseerde verhuisbewegingen. 
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Tabel 5.1: Doorstroming en start naar sector, per richting van de verhuisbeweging 

Verhuizing % vanuit 3 vanuit Sector van Sector van bestemming 
niet- zelfstandige herkomst 
zelfstandige woonruimte 
woonruimte ( doorstromers) 
(starters) 

koop soc. part. 
huur huur 

Hinnen onderzoeksgebied 68 koop 25 11 7 
soc. huur 15 23 3 
part. huur L §_ J 

47 40 13 

32 50 42 8 

Totaa l 47 41 12 

Hinnen Waalwijk 80 koopwon. 23 15 6 
soc. huurwon. 15 24 3 
part. huurwon. i._ ~ l 

42 47 10 

20 42 54 4 

Totaal 42 49 9 

Vanuit randgemeenten 65 koopwon . 21 13 2 
naar Waalwijk soc. huurwon . 17 17 2 

part. huurwon. 15 §_ 1 
53 36 11 

35 48 42 10 

Totaal 51 38 9 

Vanuit Waalwijk naar 58 koopwon. 32 1 11 
randgemeenten soc . huurwon. 14 26 4 

part. huurwon . i._ i._ i._ 
50 31 19 

42 52 38 10 

Totaal 51 34 15 

Bron: Enqucte (1993) 

Geconcludeerd kan warden dat een verhuizing binnen de gemeente Waalwijk vaker plaats vond 
vanuit zelfstandige woonruimte, dan een verhuizing tussen Waalwijk en de randgemeenten. Een 
relatief grater aandeel in de verhuizing vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten en vanuit 
een van de randgemeenten naar Waalwijk, kwam voor rekening van starters. Wellicht vinden 
starters een overschrijding van de gemeentegrenzen minder bezwaarlijk. Voor doorstromers is de 
band met de woonplaats well icht hechter. 
Een verhuizing (zowel van een doorstromend als van een startend huishouden) binnen Waalwijk 
betekende minder vaak een verhuizing naar de koopsector dan doorstroming vanuit Waalwijk naar 
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een van de randgemeenten en omgekeerd. Oat vertrekkende huishoudens relatief vaker een 
koopwoning betrokken, is niet verwonderlijk gezien het feit dat de koopsector het aanbod in de 
randgemeenten domineert (overigens kwam ook een relatief groot aantal in de particuliere 
huursector terecht). 
Opmerkelijk is we! dat huishoudens die zich vanuit de randgemeenten in Waalwijk vestigden, in 
grotere mate in een koopwoning terecht kwamen, dan de huishoudens die binnen Waalwijk 
verhuisden. 
In het algemeen geldt dat de doorstroming vanuit een huur- naar een koopwoning beantwoordde 
aan de wens om naar een andere sector te verhuizen. Voor 92 % van de doorstromers van huur 
naar koop was dit namelijk een van de verhuismotieven. 
Daarentegen was slechts voor 33% van de doorstromers van koop naar huur, verandering van 
sector een van de verhuismotieven. 

5.3 De potentiele verhuisbewegingen naar sector 

34% van de respondenten is zeker of misschien van plan te verhuizen. Van 93 % is bekend welke 
woonplaats men het meest geschikt zou vinden. Een zeer groot dee! van deze verhuisgeneigden 
(89%) wenst binnen het onderzoeksgebied te blijven wonen. Deze verhuisgeneigden zijn in de 
analyses van de potentiele doorstroming onderscheiden naar hun voorkeur voor een bepaalde 
woonplaats: 

uitsluitend Waalwijk; 
uitsluitend Drunen, Loon op Zand of Sprang-Capelle; 
Waalwijk of een van de randgemeenten. 

86% van de verhuisgeneigden die binnen het onderzoeksgebied willen verhuizen, woont momen
teel in Waalwijk. In de navolgende analyses beperken we de verhuisgeneigdheid tot deze groep. 
De verhuisgeneigdheid betreft derhalve de "vraag vanuit de bestaande Waalwijkse voorraad''. 

Van de verhuisgeneigde Waalwijkse huishoudens die in het onderzoeksgebied willen blijven 
wonen, acht 57% een koopwoning het meest geschikt, 40% een sociale huurwoning en 3% een 
particuliere huurwoning. 
In de figuur op de volgende pagina zijn de gewenste verhuisbewegingen weergegeven, gepercen
teerd ten opzichte van de totale verhuisgeneigdheid naar een woning binnen het onderzoeksgebied. 
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Figuur 5.2: Potentiele doorstroming naar sector binnen het onderzoeksgebied 

0 7 13 

2 4 5 

Bron: Enquete (1993) 

De groep verhuisgeneigden met een voorkeur voor een koopwoning is groter dan de groep 
verhuisgeneigden die momenteel een koopwoning bewoont. 46% van de verhuisgeneigden woont 
momenteel in een koopwoning. 44% huurt een woning van de woningbouwvereniging en 10% 
huurt van een particuliere verhuurder. 
Voor 61 % van de verhuisgeneigden die vanuit een huur- naar een koopwoning wensen te 
verhuizen, is een van de motieven om te willen verhuizen de wens om van sector te veranderen. 
Onder de recente doorstromers van huur naar koop gold dit verhuismotief in veel sterkere mate 
(92 % ). Daarentegen gaat de verhuisneigdheid vanuit een koop- naar een huurwoning relatief vaak 
(in 54% van de gevallen) gepaard met het verhuismotief "wil van koop naar huur" (32% van de 
recente doorstromers van koop naar huur motiveerde de verhuizing met o.a. deze reden). 
Wellicht is het verhuismotief "wil van huur naar koop" in de praktijk belangrijker dan het motief 
"wil van koop naar huur". 

lets meer dan drie-kwart (79%) van de verhuisgeneigden wenst uitsluitend een woning in 
Waalwijk. In vergelijking met de totale groep verhuisgeneigden, achten relatief minder huis
houdens een koopwoning het meest geschikt (53 tegenover 57 % ). De groep verhuisgeneigden met 
een voorkeur voor een sociale huurwoning is daarentegen iets groter (44 tegenover 40% ). 
Onder verhuisgeneigden die nadrukkelijk in Waalwijk willen wonen, is een particuliere huur
woning slechts weinig populair (3 % ). 

Een op de tien verhuisgeneigden wil niets liever dan een woning in een van de randgemeenten. 
In vergelijking met de totale verhuisgeneigdheid geven relatief meer mensen blijk van de voorkeur 
voor een koopwoning: 78 acht een koopwoning het meest geschikt. Slechts 18% acht een sociale 
huurwoning bet meest geschikt en ook onder verhuisgeneigden die naar een van de randgemeenten 
wensen te verhuizen, is de voorkeur voor een particuliere huurwoning zeer gering (4% ). 
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Tabel 5.2: Potentiele doorstroming naar sector, per gewenste vestigingsplaats 

Gewenste vestigingsplaats Huidige sector Gewenste sector 

koop soc. part. 
huur huur 

Een van de gemeenten in koop 39 7 0 
bet onderzoeksgebied soc. huur 13 29 2 

part. huur 5 4 I 

Totaal 57 40 3 

Waalwijk koopwon. 36 9 I 
soc. huurwon . 12 31 I 
part. huurwon. 5 4 1 

Totaal 53 44 3 

Een van de randgemeen- koopwon. 50 0 0 
ten soc. huurwon. 21 18 4 

part. huurwon . 7 0 0 

Totaal 78 18 4 

Oron: Enquete (1993) 

Geconcludeerd kan worden dat onder verhuisgeneigden die binnen de regio wensen te verhuizen, 
een koopwoning populairder is dan een huurwoning (verhouding 1.4 : 1). 
Onder verhuisgeneigden die een woning in Waalwijk wensen, is de voorkeur voor een koop
woning meer in evenwicht met de voorkeur voor een huurwoning (verhouding 1.2 : 1). 
Onder verhuisgeneigden die nadrukkelijk een woning in een van de randgemeenten ambieren, is 
een koopwoning aanzienlijk populairder dan een huurwoning (verhouding 4.4 : 1). 
Voor elk van de gewenste verhuisbewegingen geldt dat de groep die een koopwoning prefereert 
groter is dan de groep die in een koopwoning woonachtig is. 

5.4 De recente doorstroming naar type en grootte van de woning 

Van de recente doorstromers binnen het onderzoeksgebied, is 72 % terecht gekomen in een grote 
(een meer clan drie vertrekken tellende) eengezinswoning. 64% van de doorstroming naar een 
grote eengezinswoning betrof een half- of geheel vrijstaande woning. 35% verhuisde naar een 
tussenwoning. 
Naar een kleine eengezinswoning verhuisde 11 % van de doorstromers . Een meergezinswoning 
werd door 17 % van de doorstromers betrokken (9 % beschikt daarin over minder dan vier 
vertrekken en 8 % over vier of meer vertrekken, veelal in een galerijflat). 

In de figuur op de volgende pagina is de doorstroming binnen het onderzoeksgebied, naar type en 
grootte, weergegeven. De getallen in de figuur zijn percentages ten opzichte van het totaal aantal 
verhuizingen. Duidelijk blijkt uit deze figuur dat bijna de helft van de verhuizingen plaats had 
binnen de voorraad grote eengezinswoningen. 
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Figuur 5.3: Doorstroming naar type en grootte binnen het onderzoeksgebied 
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Bron: Enquct.: ( 1993) 

De verdeling naar herkomst wijkt ietwat af van de verdeling naar bestemming. Minder huis
houdens zijn afl<0mstig uit een grote eengezinswoning, dan er naar dit type zijn verhuisd (63 
tegenover 72 % ). Daarentegen zijn meer huishoudens aflcomstig uit een kleine meergezinswoning 
(8% meer dan naar een kleine meergezinswoning zijn verhuisd). 

Door starters werd in dezelfde mate als doorstromers een grote eengezinswoning bereikt (70%). 
Wei werd door starters minder vaak een half- of geheel vrijstaande woning betrokken en vaker 
een tussenwoning (resp. 34 en 66 % ). 
De huishoudens die in een meergezinswoning hun wooncarriere zijn gestart (17% van de totale 
groep starters), hebben vrijwel allen een kleine of grote flatwoning aan een trappenhuis betrokken. 

Van de huishoudens die binnen Waalwijk zijn doorgestroomd, is een kleiner percentage in een 
eengezinswoning terecht gekomen dan van de totale groep verhuisden in het onderzoeksgebied. 
66 % (tegenover 72 % ) verhuisde naar een grote eengezinswoning en 5 % (tegenover 11 % ) naar eeh 
kleine eengezinswoning. Naar een meergezinswoning verhuisde 27% van de binnenverhuizers: 
15% naar een kleine en 12% naar een grote meergezinswoning. 
Qua herkomst vertonen de binnenverhuizers weinig verschillen met de totale groep verhuisden, zij 
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het dat relatief iets meer huishoudens afl<0mstig zijn uit een grate eengezinswoning. 
De starters wiens ouderlijke woning in Waalwijk lag en die oak in Waalwijk hun wooncarriere 
zijn begonnen, zijn voor de helft in een eengezinswoning terecht gekomen (in de meeste gevallen 
een grate eengezinswoning). 

Van de huishoadens die in de afgelopen twee jaar zijn doorgestroomd vanuit een van de rand
gemeenten naar Waalwijk, is meer dan drie-kwart in een grate eengezinswoning terecht 
gekomen (77 % ). Het merendeel van deze graep verhuisden liet oak een grate eengezinswoning 
achter. 
Drie-kwart van de starters die vanuit een van de randgemeenten naar Waalwijk zijn verhuisd, 
betrakken een eengezinswoning (oak veelal een woning met meer dan drie kamers). 

Vrijwel alle doorstramers die de omgekeerde verhuisbeweging hebben gemaakt (van Waalwijk 
naar een van de randgemeenten), zijn verhuisd naar een grate eengezinswoning (97% ). Relatief 
veel huishoudens hebben een meergezinswoning in Waalwijk achtergelaten, 23% een kleine en 
13% een grate woning. 
Bijna alle starters die hun ouderlijke woning in Waalwijk inruilden voor een zelfstandige woning 
in een van de randgemeenten, betrakkken een eengezinswoning (98%, waarvan 85 in een grate en 
13 % in een kleine eengezinswoning). 

De tabel op de volgende pagina geeft per richting van de verhuizing, het type en de graotte van de 
vorige en de betrokken woning, weer. 
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Tabel 5 .3: Doorstroming (en start) naar type en grootte, per richting van de verhuisbeweging 

Verhuizing Doorstroming/ Type en grootte Type en grootte van de 
start van de vorige betrokken woning 

woning 

kleine grote kleine grote 
een- een- meer- meer-
gezins gezins gezins gezins 

Dinnen onderzoeksgebied Doorstromers kleine eengezins 2 4 I 2 
grote eengezins 6 47 6 4 
kleine meergezins 2 13 I 2 
grote meergezins l ~ l Q 

11 72 9 8 

Starters 13 70 9 8 

Totaal 12 71 9 8 

Dinnen Waalwijk Doorstromers kleine eengezins 0 4 0 2 
grote eengezins 4 43 I'.?. 8 
kleine meergezins I 10 I 2 
grote mecrgezins Q 9-. ") Q 

5 66 15 12 

Starters 11 47 2 1 '.?. I 

Totaal 6 63 17 14 

Vanuit randgemeenten Doorstromers kleine eengezins 4 4 4 6 
naar Waalwijk grote eengezins 2 61 4 4 

kleine meergezins 0 10 0 0 
grotc mee rgczins Q f... Q Q 

6 77 8 10 

Starters 12 63 12 12 

Totaal 8 72 9 II 

Vanuit Waalwijk naar Doorstromers klcine eengezins 4 3 0 0 
randgemeenten grote eengezins II 43 0 0 

kleine meergezins 5 18 0 I 
grote meergezins L 12 l Q 

21 76 I I 
-

Starters 13 85 2 0 

Totaal 18 79 2 l 

Bron: Enquctc (1993) 

De doorstroming binnen Waalwijk en vanuit de randgemeenten naar Waalwijk, betrof gedurende 
de afgelopen twee jaar, in 83% van de gevallen een verhuizing naar een eengezinswoning. De 
doorstroming vanuit Waalwijk naar Drunen, Loon op Zand of Sprang-Capelle was daarentegen 
bijna altijd een verhuizing naar een eengezinswoning. Zelfs als we het grotere aandeel van 
eengezinswoningen in de woningvoorraad van de drie randgemeenten in ogenschouw nemen, is 
het opvallend dat bijna alle verhuisden vanuit Waalwijk een eengezinswoning betrokken. 
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Opmerkelijk is ook dat velen een meergezinswoning in Waalwijk verlieten. 
Voor de starters op de woningmarkt geldt in grote lijnen hetzelfde als voor de doorstromers: de 
meesten kwamen terecht in een grote eengezinswoning. 

5.5 De potentiele doorstroming naar type en grootte van de woning 

Door 68% van de verhuisgeneigden uit Waalwijk die een woning in het onderzoeksgebied 
ambieren, wordt een grote eengezinswoning het meest geschikt geacht. 81 % van deze potentiele 
doorstromers naar een grote eengezinswoning wenst een half- of geheel vrijstaande woning. 
16% van de verhuisgeneigden die binnen het onderzoeksgebied wensen te verhuizen, acht een 
kleine eengezinswoning het meest geschikt (waarvan 38% een bejaardenwoning en 34% een half
of geheel vrijstaande woning). Een kleine meergezinswoning wordt door 12 % van de verhuis
geneigden geprefereerd (waarvan 36% een bejaardentlat en 57% een tlatwoning aan galerij of 
trappenhuis), terwijl slechts 4% een grote meergezinswoning het meest geschikte woningtype 
vindt. 
Ruim meer dan de helft (57 % ) van de verhuisgeneigden woont moment eel in een grote een
gezinswoning en wenst ook na verhuizing een dergelijke woning te betrekken. De onderstaande 
figuur laat duidelijk zien dat dit segment een centrale rol speelt in de potentiele verhuisbewegin
gen. 

Figuur 5.4: Potentiele doorstroming naar type en grootte 

0 3 II 

2 7 2 2 

7 2 

Bron: Enqucte (1993) 
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Het percentage van de potentiele doorstromers dat momenteel een grote eengezinswoning bewoont 
is groter dan het percentage dat een grote eengezinswoning ambieert (77 tegenover 69). De 
voorkeur voor een kleine eengezinswoning is daarentegen groter dan de de huidige bewoning van 
dat type: 16 versus 5 % . Omdat hetzelfde geldt voor de meergezinswoningen (verschil 4 % ), is 
duidelijk dat een niet te verwaarlozen aantal verhuisgeneigden een kleinere woning (maximaal drie 
kamers) ambieert, namelijk 27%. 

De verhuisgeneigden die een woning in Waalwijk wensen, onderscheiden zich qua voorkeur voor 
type en grootte van de gewenste woning, nauwelijks van de verhuisgeneigden die bij voorkeur in 
een van de randgemeenten gaan wonen. Onder de verhuisgeneigden die een woning in een van de 
randgemeenten ambieren, is de voorkeur voor een meergezinswoning kleiner en de voorkeur 
voor een grote eengezinswoning groter. Wellicht houdt een dee! van deze verhuisgeneigden, 
rekenschap met het feit dat eengezinswoningen de woningvoorraad in de randgemeenten domi
neren. 
De onderstaande figuur toont de potentiele doorstroming naar grootte en type, per gewenste 
vestigingsp 1 aats . 

Tabel 5 .5: Potentiele doorstroming naar grootte en type, per gewenste vestigingsplaats 

Gewenste vestigingsplaats Dao rst ro ming/ Type en grootte Type en grootte van de 
start van de huidige gewenste woning 

woning 

kleine grate kleine grotc 
een- een·· meer- meer-
gezins gezins gezins gezins 

Een van de gemeenten in Doorslramers kleine eengezins 1 3 1 0 
bet onderzoeksgebied grate eengezins 11 57 7 2 

kleine meergezins 2 2 2 1 
grate meergezins I_ L ! ! 

16 69 11 4 

Waalwijk Doorstromers kleine ecngezins 0 2 1 0 
grate eengezins 12 56 8 3 
kleine meergezins 2 2 2 1 
grate meergezins £_ L ! ! 

16 67 12 5 

Een van de randgemeen- Doorstromers kleine eengezins 4 8 0 0 
ten grate eengezins 12 56 4 0 

kleine meergezins 4 4 4 0 
grate meergezins Q_ !.. Q Q 

20 72 8 0 

Bron: Enquete (1993) 
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5.6 De recente doorstroming naar woonlasten 

Van 95% van de recente doorstromers binnen het onderzoeksgebied is bekend hoe hoog de 
woonlasten in de vorige woning waren en hoe hoog de huidige woonlasten zijn. 
Al deze doorstromers worden betrokken in de vergelijking tussen de vorige en de huidige 
woonlasten, ongeacht het antwoord op de vraag of men al dan niet rekening heeft gehouden met 
individuele huursubsidie of belastingaftrek. Vrijwel alle doorstromers zijn hierin namelijk 
consequent geweest: indien men bij de vorige woonlasten geen rekening hield met huursub
sidie/belastingaftrek, deed men dat ook niet bij de huidige woonlasten. 

Bijna een kwart van de recente doorstromers binnen het onderzoeksgebied, betaalt in de huidige 
situatie minder aan woonlasten dan in de woning die men minder dan twee jaar geleden verliet. 
3 % heeft aangegeven dat men momenteel exact hetzelfde bedrag aan woonlasten kwijt is dan 
voorheen. 
Bijna 30% betaalt in de huidige situatie tot anderhalf keer het bedrag dat men_ in de vorige situatie 
betaalde, 21 % betaalt and er half tot twee keer zoveel en 23 % betaalt meer dan twee keer het 
vorige bedrag (10% zelfs meer dan drie keer). 
In de volgende tabel is per recente verhuisbeweging de verdeling naar verandering van woonlas
ten, weergegeven. 

Tabel 5.6: Doorstroming naar woonlasten, per richting van de verhuisbeweging 

Vcrhouding huidigc ten opzichte van vorigc woonlasten (in %) 

tot 50- 75- 100 101- 125- 150- 175- 200- meer 
50 75 99 125 150 175 200 300 dan 300 

Binnen onderzoeksgebied 3 10 10 3 14 15 10 10 13 10 

Binnen Waalwijk 4 14 11 3 9 15 11 9 11 10 

Vanuit randgemeenten 0 7 4 0 28 17 9 7 19 7 
naar Waalwijk 

Vanuit Waalwijk naar 4 6 8 4 10 15 11 15 14 11 
randgemeenten 

Dron: Enqucte (1993) 

In vergelijking met een verhuizing vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten of omgekeerd, 
heeft een verhuizing binnen Waalwijk voor relatief meer doorstromers tot daling van de woonlas
ten geleid. Binnen Waalwijk is 29% verhuisd naar een goedkopere woning, vanuit de randgemeen
ten naar Waalwijk slechts 11 % en vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten 18%. 
In het algemeen geldt dat huishoudens die over de Waalwijkse gemeentegrenzen zijn verhuisd, 
gemiddeld een grotere stap in woonlasten hebben gemaakt dan huishoudens die binnen Waalwijk 
zijn verhuisd. Uiteraard houdt dit verband met het feit dat relatief minder binnenverhuizers naar 
een koopwoning zijn verhuisd. 
Voor 41 % van de doorstromers die binnen Waalwijk naar een goedkopere woning zijn verhuisd, 
was dit een bewuste keuze. Zij gaven aan dat een van de redenen om de vorige woning te 
verlaten, van financiele aard was (de woning was te duur). 
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De gemiddelde woonlast van de doorstromers die binnen Waalwijk zijn verhuisd bedraagt 883 
gulden. De doorstromers vanuit een van de randgemeenten naar Waalwijk, betalen momenteel 
gemiddeld 1040, de doorstromers vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten 973 gulden. 
Het gemiddelde bedrag dat alle recente doorstromers binnen het onderzoeksgebied aan woonlasten 
kwijt zijn is 951 gulden. 
De starters betalen gemiddeld aanzienlijk minder: 743 gulden. Degenen die vanuit hun ouderlijke 
woning naar een zelfstandige woning in Waalwijk zijn verhuisd, betalen gemiddeld 620 gulden. 
De starters in Waalwijk en afkomstig vanuit een van de randgemeenten betalen gemiddeld 748 
gulden en de starters in een van de randgemeenten en afkomstig uit Waalwijk 797. 

In een betrokken koopwoning in de randgemeenten is weliswaar de gemiddelde woonlast lager dan 
in een betrokken koopwoning in Waalwijk (resp. 1178 en 1220), het percentage dat meer dan 
1000 gulden aan woonlasten betaalt is echter in de randgemeenten hoger. De gemiddelde woonlast 
in Waalwijk wordt "opgetrokken" door de hoge woonlasten in de dure voorraad. Deze dure 
vooorraad is, zoals reeds in hoofstuk I bleek, grater in omvang dan in de randgemeenten. 

In de betrokken huurwoning in de randgemeenten is de gemiddelde woonlast hoger dan in de 
betrokken huurwoning in Waalwijk (resp. 624 en 589). Gezien het feit dat men in de randgemeen
ten vaker in de particuliere huursector en in eengezinswoningen terecht kwam, is dit niet 
verwonderlijk. 

De tabel op de volgende pagina toont per richting van de verhuisbeweging de woonlasten in de 
huidige en in de vorige woning. De woonlasten zijn daartoe in vijf klassen verdeeld. 
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Tabel 5.7: Doorstroming en start naar woonlasten, per richting van de verhuisbeweging 

Verhuizing Doorstroming/ Woonlasten Woonlasten (huur of hypotheek) in de 
start (huur of hypo- huidige woning 

theek) in de 
vorige woning 0 350 500 750 meer 

- - - - dan 
350 500 750 1000 1000 

Dinnen onderzoeksgebied Doorstromers 0 - 350 1 2 6 2 2 
350 - 500 2 2 9 6 4 
500 - 750 I 3 15 10 8 
750 - 1000 1 1 2 5 9 
meer dan 1000 Q Q £.. .1.. ~ 

5 8 34 26 27 

Starters 11 13 37 21 19 

Totaal 6 9 35 25 25 

Hinnen Waalwijk Doorstromers 0 - 350 3 I 5 3 2 
350 - 500 0 2 8 IO 3 
500 - 750 2 4 II 14 4 
750 - 100 I 2 3 5 5 
m.:er dan I 000 Q Q 1- 1- ~ 

6 9 30 35 16 

Starters 26 22 22 17 13 

Totaal 10 12 29 32 17 

Vanuit randgemeenten Doorstromers 0 - 350 0 4 2 2 4 
naar W aalwijk 350 - 500 2 0 7 4 4 

500 - 750 0 4 21 8 13 
750 - 1000 0 0 0 6 11 
meer dan 1000 Q Q Q_ ~ L 

2 8 30 22 39 

Starters 8 15 31 23 23 

Tolaal 4 10 30 22 34 

Vanuit Waalwijk naar Doorstromers 0 - 350 0 I IO 0 I 
randgemeenten 350 - 500 3 4 11 4 7 

500 - 750 0 0 16 8 10 
750 - 1000 0 0 I 3 13 
meer dan I 000 Q Q L l 11 

3 5 39 18 44 

Starters 6 8 48 20 18 

Totaal 4 7 43 19 27 

Bron: Enquete (1993) 
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5.7 De potentiele doorstroming naar woonlasten 

Van 82 % van de verhuisgeneigde Waalwijkers die een woning binnen het onderzoeksgebied 
ambieren, is bekend welke woonlasten men momenteel betaalt en welke woonlasten men geschikt 
acht in de toekomstige woning. 
Een op de vijf verhuisgeneigde doorstromers wenst in de toekomstige woning in het onder
zoeksgebied minder woonlasten te hebben, dan in de huidige woning. Bijna een kwart is bereid 
om meer dan anderhalf keer zo veel te betalen (8% is zelfs bereid meer dan het tweevoudige aan 
woonlasten te accepteren). 
De onderstaande tabel toont de verandering in woonlasten die door de onderscheiden groepen 
verhuisgeneigden geschikt worden geacht. 

Tabel 5.8: Potentiele doorstroming naar woonlasten, per gewenste vestigingsplaats 

Verhouding geschikt geachte ten opzichte van huidige woonlasten (in %) 

tot 50- 75- 100 IOI- 125- 150- 175- 200- meer 
50 75 99 125 150 175 200 300 dan 300 

Een van de gemeenten in I 5 14 II 32 16 7 8 6 2 
het onderzoeksgebied 

Waalwijk I 4 15 10 30 17 7 7 6 3 

Een van de randgemeen- 0 11 II 7 37 7 4 15 7 0 
ten 

Bron: Enquete (1993) 

Voor 42 % van de verhuisgeneigden die aangegeven hebben dat men minder aan woonlasten kwijt 
wil zijn, zijn redenen van financiele aard een van de verhuismotieven. Aangenomen mag worden 
dat deze huishoudens bewust een goedkopere woning wensen, omdat de lasten in de huidige 
woning te hoog zijn. De meesten (ca. 87%) van deze groep verhuisgeneigden wenst bij voorkeur 
een woning in Waalwijk. 

Qua gewenste verandering van woonlasten blijkt er wem1g verschil te zijn tussen de verhuis
geneigden die een woning in Waalwijk dan we! een woning in een van de randgemeenten wensen. 
In beide gevallen wenst ca. 20% minder te gaan betalen en is ook ca. 20% bereid om meer dan 
anderhalf keer de huidige woonlasten te betalen. 
In een koopwoning in Waalwijk wil men gemiddeld 1053 gulden betalen. Dit is meer dan de 
verhuisgeneigden die een koopwoning in de randgemeenten ambieren, bereid zijn te betalen (nl. 
926 gulden). Wellicht speculeert een deel van de verhuisgeneigden die in Waalwijk wil blijven 
wonen op een woning in de duurdere prijsklasse. 
In een huurwoning in Waalwijk zijn verhuisgeneigden gemiddeld bereid om een huur van 543 
gulden op te brengen. 
Ongeveer een kwart van de verhuisgeneigden die in Waalwijk willen blijven wonen accepteert 
woonlasten die behoren bij een nieuwbouwwoning (30% van degenen die een koopwoning 
ambieren is bereid om meer dan 1000 gulden aan woonlasten te betalen en 16% van degenen die 
een huurwoning prefereren is bereid meer dan 650 gulden aan huur te betalen). 
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De onderstaande tabel toont de potentiele verandering van woonlasten per gewenste vestigings
plaats (niet onderscheiden naar sector). 

Tabel 5.9: Potentiele doorstroming naar woonlasten, per gewenste vestigingsplaats 

Gewenste vestigingsplaats Woonlasten in Woonlasten in de 
de huidige gewenste woning 
woning 

0 350 500 750 meer 
- - - - dan 
350 500 750 1000 1000 

Een van de gemeenten in 0 - 350 3 4 2 3 0 
het onderzoeksgebied 350 - 500 1 10 5 2 1 

500 - 750 1 4 22 11 4 
750 - 1000 0 1 3 11 5 
meer dan 1000 0 0 1 1 5 

Totaal 5 19 33 28 15 

Waalwijk 0 - 350 3 5 3 3 0 
350 - 500 I 11 6 1 1 
500 - 750 1 4 22 9 4 
750 - 1000 0 1 3 10 5 
meer dan 1000 0 0 0 1 5 

Totaal 5 21 34 24 15 

Een van de randgemeen- 0 - 350 4 4 4 0 0 
ten 350 - 500 4 4 4 4 0 

500 - 750 0 4 14 18 4 
750 - 1000 0 0 0 26 4 
meer dan 1000 0 0 4 0 0 

Totaal 8 12 26 48 8 

Bron: Enqucte (1993) 

5.8 Een overzicht van de recente en potentiele doorstroming 

Onder het voorbehoud dat de doorstromingsanalyse naar sector, type en grootte en naar woonlas
ten, die in dit hoofdstuk werd uitgevoerd, slechts een momentopname is (vergelijkingsmateriaal uit 
het verleden ontbreekt), kunnen een aantal conclusies worden opgesteld: 

het aandeel startende huishoudens in de verhuisbeweging binnen Waalwijk geringer was 
dan in de verhuisbewegingen tussen Waalwijk en de randgemeenten (in beide richtingen); 
in vergelijking met de verhuisbewegingen tussen Waalwijk en de randgemeenten, 
verhuizen huishoudens binnen Waalwijk minder vaak naar een koopwoning, naar een 
eengezinswoning en naar een duurdere woning; met betrekking tot de grootte van de 
woning bestaat nauwelijks verschil; 
voor starters zijn de woonlasten gemiddeld aanzienlijk lager dan voor doorstromers: het 
verschil bedraagt 208 gulden (doorstromers betalen gemiddeld 28 % meer dan starters); de 
huishoudens die in Waalwijk hun wooncarriere zijn gestart, hebben duidelijk lagere 
woonlasten dan de starters in de randgemeenten; 
het verhuismotief "wil van huur naar koop" is in de praktijk belangrijker dan het verhuis
motief "wil van koop naar huur". 
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5.9 Verhuismotieven en kenmerken van verhuisden en verhuisgeneigden 

In deze paragraaf wordt de doorstromingsanalyse aangevuld met meer specifieke informatie 
betreffende de recent verhuisde en verhuisgeneigde huishoudens, de waardering van hun 
woonsituatie, hun wensen en hun verhuismotieven. 

5.9.1 Kenmerken van het huishouden 

Van de recent verhuisden en van de verhuisgeneigden zijn dankzij de enquete enkele karakteris
tieke huishoudkenmerken bekend. Gevraagd werd naar leeftijd van de hoofdbewoner, het 
inkomen, het opleidingsniveau, de sociaal-economische status en de samenstelling van het 
huishouden. In bijlage 5.1 zijn van de recente "vertrekkers" (de huishoudens die verhuisden vanuit 
Waalwijk naar de randgemeenten), de "vestigers" (degenen die de omgekeerde verhuisbeweging 
maakten), de "binnenverhuizers" (degenen die binnen Waalwijk verhuisden) en de "verhuisgeneig
den" (onderscheiden naar de mate van verhuisgeneigdheid: zeker of latent) deze kenmerken in 
tabelvorm opgenomen. 

Uit bijlage 5.1 blijkt dat vertrekkers relatief jong zijn (eerder zagen we al dat het percentage 
starters onder de recent verhuisden vanuit Waalwijk naar de randgemeenten, bovengemiddeld 
was) . Relatief veel vertrekkers behoren tot de hogere inkomenscategorieen (79 % heeft een netto 
maandinkomen dat hoger is dan 2500 gulden). Ook relatief veel vestigers kunnen beschikken over 
een hoog i.nkomen (75% verdient maandelijks meer dan 2500 gulden). 
In vergelijking met de vertrekkers is het aandeel van de jongste leeftijdscategorie onder de 
vestigers geringer en het percentage huishoudens waarvan de hoofdbewoner tussen 35 en 44 jaar 
is, juist groter. Onder de vestigers domineren de middelste leeftijdscategorieen. Qua opleidings
niveau, sociaal-economische status en huishoudenssamenstelling zijn vertrekkers en vestigers 
vergelijkbaar: 65 a 75% heeft een beroepsopleiding gevolgd, tweeverdieners domineren de 
sociaal-economische status (van slechts resp. 10 en 14% van de huishoudens is minimaal een lid 
werkzoekend) en jonge een- en tweepersoonshuishoudens (de hoofdbewoner is niet ouder dan 34 
jaar) domineren de samenstelling naar huishoudtype. 
Zowel het gemiddelde huishouden dat Waalwijk in de afgelopen twee jaren inruilde voor een van 
de randgemeenten, als het gemiddelde huishouden dat juist vanuit een van de randgemeenten naar 
Waalwijk verhuisde, bestaat uit twee werkende volwassenen (met of zonder kinderen) die niet 
ouder zijn dan 55 jaar, waarvan de hoofdbewoner een beroepsopleiding heeft gevolgd en die 
kunnen beschikken over een relatief hoog inkomen. 

De binnenverhuizers onderscheiden zich van de vertrekkers en de vestigers ten aanzien van de 
leeftijdsopbouw, het inkomen, de sociaal-economische status en de huishoudenssamenstelling. 
Onder de binnenverhuizers is het percentage ouderen aanzienlijk groter. Bijna een kwart is ouder 
dan 55 jaar (tegenover resp. 3 en 5%). Ook de groep 45-54 jaar is in iets grotere mate vertegen
woordigd. De leeftijdscategorie 18-24 jaar is daarentegen ondervertegenwoordigd. In vergelijking 
met vertrekkers en vestigers is het netto maandinkomen van minder binnenverhuizers hoger dan 
2500 (55 % tegenover 75 % ). 
Slechts 31 % van de huishoudens die in de afgelopen twee jaren binnen Waalwijk verhuisd zijn is 
tweeverdiener. De "traditionele" huishoudens met een kostwinner zijn in grotere mate vertegen
woordigd. Het aandeel gezinnen met kinderen is ook groter, evenals het aandeel senioren. Deze 
laatste groep is onder de binnenverhuizers zelfs in veel grotere mate vertegenwoordigd als onder 
vertrekkers en vestigers. Jonge een- en tweepersoonshuishoudens zijn duidelijk ondervertegen-
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woordigd. 
Qua opleidingsniveau wijkt de graep binnenverhuizers nauwelijks af van de vertrekkers en 
vestigers. 
In vergelijking met de recent verhuisden binnen Waalwijk, zijn de huidige verhuisgeneigden die 
een woning in Waalwijk ambieren gemiddeld ouder (28% is ouder dan 55 jaar) en gemiddeld 
lager opgeleid (12% lager onderwijs en 23% middelbaar voortgezet onderwijs). Het aantal 
tweeverdieners is geringer (sowieso geldt dat het aandeel van jonge een- en tweepersoons
huishoudens in de graep verhuisgeneigden zeer gering is), het aantal "traditionele" gezinnen juist 
grater (gezinnen met kinderen vormen meer dan de helft van alle verhuisgeneigden die een 
woning in Waalwijk ambieren). 

De potentiele vertrekkers (verhuisgeneigden die bij voorkeur naar een van de randgemeenten 
verhuizen) zijn gemiddeld ouder dan de recente vertrekkers. De lagere inkomensgraepen zijn in 
gratere mate vertegenwoordigd, evenals de lagere opleidingsniveaus. Het aandeel van gezinnen 
met kinderen is bovendien grater, alsmede het aantal huishoudens waarvan slechts een van de 
partners werkzaam is. 

5.9.2 Waardering van de huidige en de vorige woonsituatie 

In de enquete werd gevraagd de eigen woning en de woonomgeving waarin deze gesitueerd is te 
beoordelen. In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde beoordeling per graep 
verhuizers en verhuisgeneigden. De cijfers in deze paragraaf verwijzen naar de tabellen in bijlage 
5.2. 

De huidige woning wordt door vertrekkers hoger gewaardeerd dan door binnenverhuizers en 
vestigers. Op een schaal van 1 t/m 5 (zeer negatief tot zeer positiet) bedraagt de gemiddelde 
waardering onder vertrekkers 4.22 en onder binnenverhuizers en vestigers respectievelijk 3.92 en 
3.98. 
Met name de starters onder de vertrekkers (degenen dus die vanuit hun ouderlijke woning in 
Waalwijk naar een zelfstandige woning in een van de randgemeenten zijn verhuisd), zijn zeer 
tevreden met hun huidige woning: startende binnenverhuizers en startende vestigers waarderen hun 
huidige woning met gemiddeld resp. 3.62 en 4.35. Starters in de randgemeenten zijn dus ten 
opzichte van de starters in Waalwijk bevoorrecht wat betreft van de kwaliteit van de woning. 
Ook doorstramers die vanuit Waalwijk naar een van de randgemeenten zijn verhuisd, zijn zeer 
tevreden over de huidige woning. De gemiddelde waardering van de huidige woning ligt namelijk 
bijna een heel punt hoger dan de gemiddelde waardering van de vorige woning (0.98). 
Bij de graep doorstramers binnen Waalwijk en de graep doorstramers vanuit een van cle 
randgemeenten naar Waalwijk, is het verschil tussen de gemiddelde waardering van de huidige en 
de vorige woning aanzienlijk kleiner: resp. 0.36 en 0.31. Weliswaar zijn ook deze doorstramers 
van mening dat men er in kwaliteit op vooruit is gegaan, <loch de vertrekkers hebben, naar eigen 
zeggen, een veel gratere vooruitgang geboekt. 

Voor de waardering van de woonomgeving geldt in feite hetzelfde als voor de waardering van de 
woning. Ook wat <lit betreft is de gemiddelde waardering van de huidige woonomgeving onder 
vertrekkers aanzienlijk hoger dan onder binnenverhuizers en vestigers: resp. 4.14, 3.86 en 3.57. 
De vooruitgang die doorstramers naar de randgemeenten menen geboekt te hebben is zeer graot: 
het verschil tussen de gemiddelde waardering van de huidige en de vorige woonomgeving bedraagt 
1.26. Onder binnenverhuizers bedraagt deze stap 0.41, terwijl onder vestigers de gemiddelde 
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beoordeling van de huidige woonomgeving exact gelijk is aan de gemiddelde beoordeling van de 
vorige woonomgeving. 

Kijkend naar de beoordelingen van de verschillende aspecten van de woonomgeving, dan wordt 
duidelijk dat de vertrekkers ten aanzien van de volgende aspecten een aanzienlijk grotere 
vooruitgang hebben geboekt dan binnenverhuizers en vestigers (zie bijlage 5.3): 

het speelvoorzieningenniveau; 
het groenvoorzieningenniveau; 
het onderhoud van de woonomgeving; 
de sociale veiligheid; 
de contacten met medebewoners; 
bet aanzien van de buurt. 

Over de buidige kwaliteit van deze aspecten zijn namelijk veel meer vertrekkers positief dan over 
de over de kwaliteit van deze aspecten in de vorige woonsituatie. De vooruitgang die binnenver
buizers ten aanzien van het onderboud van de woonomgeving, de sociale veiligheid, de contacten 
met medebewoners en bet aanzien van de buurt, is aanzienlijk kleiner. Een grotere vooruitgang 
hebben zij wel geboekt ten aanzien van de aanwezigheid van buurtvoorzieningen (ook vestigers 
geven aan dat dit aspect in Waalwijk beter is verzorgd dan in de randgemeenten waar zij vandaan 
komen) en de aanwezigbeid van recreatieve voorzieningen. 

De potentiele vertrekkers uit Waalwijk zijn over de buidige woning en woonomgeving minder 
tevreden dan de potentiele binnenverbuizers. De gemiddelde waardering voor de woning is onder 
potentele vertrekkers 0.22 lager dan onder potentiele binnenverhuizers, terwijl de gemiddelde 
waardering van de woonomgeving 0.33 lager is. 

Resumerend kan gesteld worden dat huishoudens die in het recente verleden zijn verbuisd vanuit 
Waalwijk naar de randgemeenten negatiever dacbten over de kwaliteit van de woonsituatie die zij 
verlieten, dan buisboudens die verhuisden binnen Waalwijk (en naar Waalwijk). 
Na verhuizing zijn de buishoudens die Waalwijk verlieten echter aanzienlijk positiever dan 
degenen die binnen Waalwijk zijn verhuisd . 
Kortom: een verhuizing naar een van de randgemeenten bracht meer bevrediging dan een 
verhuizing binnen Waalwijk (en vanuit een van de randgemeenten naar Waalwijk). Deze grotere 
tevredenheid betreft belangrijke aspecten als de speel- en groenvoorzieningen, het onderhoud van 
de woonomgeving en de sociale aspecten van de woonomgeving. 

5.9.3 Verhuismotieven 

In de enquete werd aan recent verbuisden gevraagd aan te geven welke redenen aanleiding zijn 
geweest voor de verhuizing en werd aan verhuisgeneigden gevraagd waarom zij op dit moment 
van plan zijn te verhuizen. In bijlage 5.4 is een overzicht gegeven van de verbuismotieven van de 
verschillende groepen verhuizers. 

Zowel onder binnenverbuizers, vertrekkers als vestigers, lagen twee belangrijke motieven ten 
grondslag aan de recente verbuizing: de verandering van samenstelling van bet buisbouden en de 
wens om een ander type woning te betrekken. Wat onder het motief "wilde naar een ander type 
woning" verstaan dient te worden, is niet gebeel duidelijk. Deze antwoordmogelijkheid is, blijkens 
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de overige enqueteresultaten, door respondenten op verschillende manieren ge"interpreteerd (een 
ander type betekende voor sommigen een andere eigendomsvorm, voor anderen een meer
gezinswoning in plaats van een eengezinswoning en voor weer anderen een half-vrijstaande 
woning in plaats van een tussenwoning). 
Naast de verandering in het prive-leven en de wens om naar een ander woningtype te verhuizen, 
zijn de afwezigheid van een tuin en de grootte, het comfort en de inrichting van de woning, voor 
de drie onderscheiden groepen een belangrijk verhuismotief. Bovendien is de wens van huurders 
om een woning te kopen een belangrijke factor in de aanleiding om te willen verhuizen. 
Opmerkelijke verschillen in de verhuismotieven tussen binnenverhuizers, vertrekkers en vestigers 
zijn de volgende: 

voor ca. 10% van de vertrekkers en vestigers was (de afstand tot) het werk een van de 
verhuismotieven; geen van de binnenverhuizers gaf dit aan als verhuismotief; 
relatief veel huishoudens verhuisden vanuit een van de randgemeenten naar Waalwijk o.a. 
vanwege de familie; 
voor 22 % van de binnenverhuizers speelde de gezondheid een rol in verhuizing; onder 
vertrekkers en vestigers in veel mindere mate (de oorzaak moet waarschijnlijk gelegen zijn 
in het grotere aandeel senioren onder de binnenverhuizers); 
voor relatief veel vestigers was de wens om een woning te kopen verhuismotief; 
voor vertrekkers gold het verhuismotief "wilde gaan huren" in veel mindere mate dan 
voor binnenverhuizers en vestigers; 
relatief veel binnenverhuizers gaven aan dat redenen van financiele aard een rol speelden 
in de achtergrond van hun verhuizing; 
in vergelijking met vestigers, gold voor aanzienlijk meer vertrekkers en binnenverhuizers 
de overlast en sociale onveiligheid in de vorige woonsituatie, als verhuismotief. 

Uit de geregistreerde verhuismotieven van vertrekkers zijn nauwelijks conclusies te trekken ten 
aanzien van het bestaan van "push-factoren" van de vorige woonsituatie in Waalwijk. Kenmerken 
met betrekking tot de woning en de woonomgeving golden niet vaker voor deze groep verhuizers 
als motief dan voor de andere groepen verhuizers. Slechts de overlast (in de vorm van stank en 
lawaai) en de sociale onveiligheid hebben in Waalwijk een grotere rol als verhuismotief gespeeld 
dan in de randgemeenten. Wellicht dat men deze woonomgevingsaspecten als "push-factoren" zou 
kunnen aanmerken. De corrigeerbaarheid van met name het eerste aspect is echter niet eenvoudig. 

Ook uit de redenen die de huidige verhuisgeneigden opgeven als aanleiding om te willen 
verhuizen, blijkt de voorname positie van het motief "wil naar een ander type woning". 
Prive-motieven worden door verhuisgeneigden minder vaak genoemd. Blijkbaar komen dergelijke 
motieven pas in beeld zodra een concrete verandering in het prive-situatie (veranclering van werk, 
huwelijk e.d.) zich voordoet. 
Verhuisgeneigden die niets liever dan een woning in een van de randgemeenten wensen (de 
potentiele vertrekkers) noemen relatief vaak het gebrek aan speelmogelijkheden en aan voldoende 
parkeervoorzieningen, de ongezelligheid en de overlast in de huidige situatie als verhuismotief. De 
verschillen met de verhuisgeneigden die Waalwijk prefereren zijn echter niet bijzonder groot en 
bovendien vertekent het percentage onder de potentiele vertrekkers enigszins vanwege de kleine 
absolute omvang van deze groep. 

Omdat ook in de verhuismotieven van verhuisgeneigden geen opvallende push-factoren te 
herkennen zijn, lijkt het 'bijsturen' van de verhuisstroom vanuit Waalwijk naar de randgemeenten 
niet eenvoudig. 
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5.10 De doorstroming van specifieke doelgroepen 

Nadat in bet voorgaande de doorstroming telkens vanuit de optiek van de verhuisrichting en 
kenmerken van de woningen, werd bekeken, zal in deze paragraaf aandacht worden besteed aan 
het recente verhuisgedrag en de gewenste verhuisbeweging van een drietal doelgroepen, onder
scheiden naar leeftijd en huishoudenssamenstelling. 
Aan een van deze doelgroepen wordt in woningmarktprocessen een steeds belangrijkere rol 
toegedicht: de senioren. Vragen die in dit kader gesteld worden betreffen het verhuisgedrag (hoe 
verhuisgeneigd is men, vanuit welke woningen is men verhuisd, of wil men verhuizen en 
waarheen is men verhuisd of wit men verhuizen?). 

De drie doelgroepen die in deze paragraaf centraal staan zijn: 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens (de hoofdbewoner is niet ouder dan 34 jaar); 
gezinnen met kinderen (zowel eenoudergezinnen als volledige gezinnen); 
een- en tweepersoonshuishoudens waarvan de hoofdbewoner ouder dan 54 jaar is. 

5.10.1 Recente doorstroming 

Niet verwonderlijk is het feit dat senioren en gezinnen gemiddeld !anger op het huidige adres 
wonen, dan de jonge een- en tweepersoonshuishoudens. Ongeveer driekwart van de gezinnen en 
senioren woont reeds ]anger dan vijf jaar in de huidige woning. Slechts 17% van de jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens kan dit zeggen. Eveneens niet verwonderlijk is bet feit dat onder de 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens die in de afgelopen vijf jaar naar de huidige woning 
verhuisd zijn, een groot aantal afkomstig is vanuit het ouderlijk huis of een kamer. lets meer dan 
tweederde van de recent verhuisde jonge huishoudens startte de wooncarriere. 

Sector en prijs 
De figuur in bijlage 5.5a laat zien wat de eigendomssituatie is van de woningen waar recent 
verhuisden terecht zijn gekomen en wat de eigendomssituatie was van de woningen die zij 
verlieten. In afwijking van de doorstromingsanalyses in het begin van dit hoofdstuk, is gekozen 
voor een meetperiode van vijf jaar. Dit is geen bezwaar omdat het in dit verband niet gaat om de 
verhuisrichting (zoals in de voorgaande analyses). In die voorgaande analyses moest om die reden 
gekozen worden voor een meetperiode van twee jaar, opdat de verschillende deelpopulaties in 
gelijke mate in de steekproef vertegenwoordigd zijn. In de analyses in deze paragraaf is <lit niet 
aan de orde. Daarom is gekozen voor een meetperiode van vijf jaar. 

Gezinnen zijn met name in koopwoningen terecht gekomen, senioren overwegend in sociale 
huurwoningen en jonge een- en tweepersoonshuishoudens in even grote mate in koop- en sociale 
huurwoningen. Door de verhuisde gezinnen zijn even veel koop- als sociale huurwoningen 
vrijgemaakt. Senioren zijn eveneens zowel uit koop- als sociale huurwoningen afkomstig, doch op 
de sociale huursector ligt een licht accent. Jonge een- en tweepersoonshuishoudens zijn voor
namelijk afkomstig uit de sociale huursector, hoewel ook het aandeel van de particuliere huursec
tor bovengemiddeld is. Bijlage 5 .5a toont deze cijfers. 
In de betrokken koopwoning betalen recent verhuisden gemiddeld iets meer dan duizend gulden 
aan woonlasten. De gemiddelde hypotheeklast van gezinnen is hoger dan van de andere twee 
doelgroepen: zij betalen nu iets meer 1100 gulden, terwijl jonge een- en tweepersoonshuishoudens 
en senioren gemiddeld ca. 900 en 730 gulden aan hypotheeklast opbrengen. Met andere woorden: 
gezinnen zijn terecht gekomen in de duurdere delen van de koopwoningvoorraad . 
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Ook in sociale huurwoningen betalen recent verhuisde gezinnen gemiddeld meer dan jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens en senioren. De gemiddelde huurprijs (inclusief service-kosten en 
exclusief huursubsidie) bedraagt resp. 623, 475 en 472 gulden (zie bijlage 5. 7). 
Gemiddeld zijn gezinnen na hun recente verhuizing het sterkst in woonlasten gestegen. 

Type en grootte 
Tweederde van de verhuisde jonge een- en tweepersoonshuishoudens betrok een grote een
gezinswoning. Door doorgestroomde jonge een- en tweepersoonshuishoudens werd in meer 
gevallen (nl. 83 3) een grote eengezinswoning betrokken dan door de starters in deze doelgroep 
(603 ). Een op de drie startende jonge een- en tweepersoonshuishoudens verhuisde naar een meer
gezinswoning. In bijlage 5.5b is de doorstroming naar type en grootte weergegeven. 
De doorgestroomde jonge een- en tweepersoonshuishoudens zijn in vrijwel even grote mate 
aflcomstig uit grote eengezins- als uit kleine meergezinswoningen. 
Vrijwel alle verhuisde gezinnen kwamen terecht in een grote eengezinswoning. Zowel kleine 
eengezinswoningen als meergezinswoningen zijn voor deze doelgroep blijkbaar niet geschikt. 
Bijna 803 van de doorgestroomde gezinnen is uit grote eengezinswoningen aflcomstig. De 
verhuisbeweging van gezinnen vindt derhalve voral plaats binnen de voorraad grote een
gezinswoningen. 
De verdeling naar type en grootte van de betrokken woning van senioren wijkt geheel af van die 
van jonge een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen: 603 kwam terecht in een meer
gezinswoning, waarvan 383 in een woning met minder dan vier en 223 in een woning met vier 
of meer vertrekken. Door de meeste verhuisde senioren werden grote eengezinswoningen vrij 
gemaakt (75 % ) . 

Verhuismotieven 
Onder jonge een- en tweepersoonshuishoudens is een veel genoemd argument voor de recente 
verhuizing, de verandering van huishoudenssamenstelling (zie bijlage 5.5c). Bijna tweederde van 
deze doelgroep geeft aan dat dit een van de verhuismotieven was . Daarnaast is door relatief veel 
( 44 3) voormal ige huurders aangegeven dat de wens om een woning te kopen tot de verhuis
motieven behoorde. Andere verhuismotieven spelen onder jonge een- en tweepersoonshuishoudens 
in mindere mate dan onder de twee andere doelgroepen. 
Het meest genoemde verhuismotief onder gezinnen is de wens om naar een ander type woning te 
verhuizen. Daarnaast speelde onder voormalige huurders de wens om van een huur- naar een 
koopwoning te verhuizen een belangrijke rol in de verhuizing. Ook in grotere mate dan onder 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens en senioren werden de volgende verhuismotieven 
aangegeven: vanwege de (geringe grootte van de) tuin, vanwege de grootte en indeling van de 
woning, vanwege het gebrek aan speelmogelijkheden, vanwege overlast en vanwege de ongezel
ligheid van de buurt. Uit de analyse van verhuismotieven blijkt het kritische karakter van het 
'gemiddelde gezin' . 
In het overzicht van de verhuismotieven van verhuisde senioren zijn drie uitschieters te zien: het 
woningtype, de wens om te huren (onder voormalige eigenaar-bewoners) en de gezondheid 
worden duidelijk vaker genoemd dan alle andere motieven. Bijna 403 van de recent verhuisde 
senioren is onder andere verhuisd omwille van de gezondheid. 

5.10.2 Potentiele doorstroming 

De gemiddelde waardering voor de huidige woonsituatie is onder jonge een- en tweepersoons
huishoudens lager dan onder gezinnen en senioren (zowel met betrekking tot de woning als de 
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woonomgeving en in bet bijzonder onder de jonge een- en tweepersoonshuishoudens in sociale 
huurwoningen). 
Het wekt dan ook geen verbazing dat de verhuisgeneigdheid onder jonge een- en tweepersoons
huishoudens het grootst is: 533 van deze doelgroep heeft aangegeven verhuisplannen te hebben 
(243 is zeker van plan te verhuizen, 293 "misschien"). Gezinnen en senioren zijn aanzienlijk 
minder verhuisgeneigd. In beide gevallen heeft 83 aangegeven zeker te willen verhuizen. 
Daarnaast is respectievelijk 25 en 17 3 misschien van plan te verhuizen. In totaal is een op de drie 
huishoudens in Waalwijk in meer of mindere mate verhuisgeneigd. 
De binding met Waalwijk is onder verhuisgeneigde senioren sterker dan onder jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Ongeveer 903 van de verhuisgeneigde senioren wenst 
niets liever dan in Waalwijk te blijven wonen, terwijl door respectievelijk 74 en 843 van de jonge 
een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen deze wens wordt geuit. De randgemeenten zijn voor 
193 van de jonge een- en tweepersoonshuishoudens geschikt en voor 133 van de gezinnen. 

Type en prijs 
De particuliere huursector is bij geen van de doelgroepen populair. Respectievelijk 1, 2 en 63 
van de verhuisgeneigde jonge een- en tweepersoonshuishoudens, gezinnen en senioren wil in de 
toekomst een woning huren van een particuliere verhuurder. In bijlage 5.6a is de huidige en 
gewenste woning van verhuisgeneigden weergegeven. 
De koopsector geniet bij verhuisgeneigde gezinnen duidelijk de voorkeur (703 ), terwijl onder 
senioren juist de sociale huursector duidelijk favoriet is (78 3 ). Senioren nemen ca. 403 van de 
voorkeur voor een Waalwijkse sociale huurwoning voor hun rekening. Dit is opvallend aangezien 
slechts ca. 303 van de Waalwijkse verhuisgeneigden tot de senioren behoort. Indien de huidige 
verhuisgeneigdheid wordt verwezenlijkt, zal in de toekomst het huurdersbestand van de woning
bouwvereniging vergrijzen. 
De jonge een- en tweepersoonshuishoudens zijn minder eensluidend in bun voorkeur: 603 wenst 
een koop- en 403 een sociale huurwoning. 
Indien de huidige verhuisgeneigde senioren hun woonwensen realiseren, dan komen in vrijwel 
gel.ijke mate koop- als sociale huurwoningen vrij. De helft van de verhuisgeneigde senioren laat 
dan een een koopwoning achter en 403 een sociale huurwoning . 
De potentiele doorstroming van jonge een- en tweepersoonshuishoudens zal vooral in de sociale 
huursector woningen vrijmaken. De potentiele doorstroming van gezinnen zal in de bestaande 
voorraad naast veel koopwoningen, toch ook sociale huurwoningen vrijmaken: 57 3 van de 
verhuisgeneigde gezinnen laat een koop- en 333 een sociale huurwoning achter. 

In de gewenste koopwoning zijn gezinnen bereid een hogere hypotheeklast te accepteren dan jonge 
een- en tweepersoonshuishoudens. De gemiddelde "geschikt geachte" woonlast bedraagt onder 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen respectievel ijk 975 en 1063 gulden (zie 
bijlage 5.7). Het verschil is echter niet groot: jonge een- en tweepersoonshuishoudens zoeken in 
hetzelfde prijssegment van de koopsector (niet verwonderlijk gezien het feit dat beide doorstromen 
vanuit zelfstandige huisvesting: het ambitieniveau is vergelijkbaar). 
In de gewenste sociale huurwoning moet de huurprijs voor jonge een- en tweepersoonshuishoudens 
we! lager zijn dan voor gezinnen. De gemiddeld geschikte geachte huurprijs (inclusief service
kosten en exclusief huursubsidie) is 503 en 562 gulden. Ook senioren prefereren een lagere 
huurprijs dan gezinnen (520 gulden). 

Type en grootte 
Met betrekking tot het woningtype, gaat de voorkeur van jonge een- en tweepersoonshuishoudens 
vooral uit naar eengezinswoningen. Zij die een eengezinswoning prefereren wensen daaarbij 
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minimaal vier vertrekken. Een dominante voorkeur voor een bepaalde woonvorm bestaat niet: 
tussen- en hoekwoningen, half- of geheel vrijstaande woningen worden in gelijke mate geschikt 
bevonden. De (geringe) voorkeur voor een meergezinswoning gaat eveneens gepaard met de 
voorkeur voor minimaal vier vertrekken . 
Ook voor de doelgroep gezinnen geldt dat de gewenste eengezinswoning minimaal vier vertrekken 
dient te bezitten. Negen van de tien verhuisgeneigde gezinnen wenst een grote eengezinswoning. 
Een half-vrijstaande woning acht het merendeel van de gezinnen het meest geschikt. 
Onder senioren is een kleine woning het meest populair c.q. het meest geschikt bevonden. Daarbij 
is de voorkeur voor een eengezinswoning vrijwel even groot als de voorkeur voor een meer
gezinswoning. Bijna een op de drie verhuisgeneigue senioren die naar een eengezinswoning in 
Waalwijk wensen te verhuizen, prefereert een bejaardenwoning, terwijl 35% van de senioren bij 
wie een meergezinswoning de voorkeur heeft, een bejaardenflat wenst. Van alle verhuisgeneigde 
senioren die in Waalwijk willen blijven wonen, wenst de helft een specifiek voor ouderen 
geschikte woning (bejaardenwoning of bejaardenflat). Zie bijlage 5.6b. 

In de enquete werd gevraagd naar de gewenste voorzieningen in de toekomstige woning. De 
antwoorden op deze vraag zijn opgenomen in bijlage 5.6c. Volgens veeJ verhuisgeneigden (zowel 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens als gezinnen en senioren) zou de toekomstige een
gezinswoning in ieder geval dienen te beschikken over een douche, schuur/berging en een 
achtertuin. Door senioren worden minder eisen aan de gewenste eengezinswoning gesteld. Naast 
bovengenoemde voorzieningen wordt alleen de aanwezigheid van een tweede toilet door veel 
senioren op prijs gesteld. Gezinnen zijn daarentegen het meest veeleisend met betrekking tot de 
aanwezigheid van voorzieningen in eengezinswoningen. Een ligbad , een tweede toilet, een garage 
en een voortuin worden door minimaal 60% van deze doelgroep wenselijk geacht. De wensen van 
jonge een- en tweepersoonshuishoudens hebben betrekking op dezelfde voorzieningen maar 
worden op iets minder grote schaal gewenst dan door gezinnen. 
In tabel 5 .6c zijn de gewenste voorzieningen tegenover de aanwezige voorzieningen in het 
potentiele aanbod (de woningen die vrijkomen indien de huidige verhuisgeneigden daadwerkelijk 
verhuizen) geplaatst. Uit deze vergelijking blijkt in het potentiele aanbod van eengezinswoningen 
een tekort bestaat aan woningen met een bijkeuken, een ligbad, een tweede toilet, een kelder, een 
zijtuin en met name aan woningen met een garage. Deze laatste voorziening wordt door 56% van 
de verhuisgeneigden (vooral jonge een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen) gewenst, terwijl 
slechts 22 % van de potentieel vrijkomende woningen over een garage beschikt. 
Voorzieningen die volgens relatief veel verhuisgeneigden (met name senioren) in de gewenste 
meergezinswoning (c.q. het woongebouw) aanwezig zouden moeten zijn, zijn een douche, een 
ligbad, een berging, een garage, een lift, een intercom, een electrische deurontgrendeling, een 
afsluitbare galerij en een huismeester. Het potentiele aanbod voorziet in voldoende mate in de 
behoefte aan meergezinswoningen met een douche, een berging en een electrische deurontgren
deling. Een potentieel tekort bestaat aan meergezinswoningen met een I igbad en een garage, die 
bereikbaar zijn met een lift en waarbij een intercom, een afsluitbare galerij en een huismeester in 
het woongebouw aanwezig zijn. 

Momenteel woont respectievelijk 5 en 9% van de verhuisgeneigde senioren in een kleine 
eengezins- en meergezinswoning . 76% woont in een grote eengezinswoning en 9% in een grote 
meergezinswoning. In potentie maakt de verhuizing van senioren naar een kleine eengezinswoning 
of een kleine meergezinswoning, veel bestaande grote eengezinswoningen vrij. 
De potentiele doorstroming van jonge een- en tweepersoonshuishoudens maakt vooral grote 
eengezins- en meergezinswoningen in de bestaande voorraad vrij (resp. 47 en 29%). Door 
verhuisgeneigde gezinnen worden voornamelijk grote eengezinswoningen vrijgemaakt (90% ). 
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Verhuismotieven 
De redenen van de huidige verhuisgeneigdheid die door jonge een- en tweepersoonshuishpudens 
het meest frequent genoemd worden, betreffen enerzijds pullfactoren (de wens om naar een ander 
type woning, naar een grotere woning en naar een koopwoning te verhuizen) en anderzijds 
pushfactoren (de geringe woninggrootte en het ontbreken van een tuin in de huidige situatie). 
Relatief vaak genoemd (ten opzichte van de andere doelgroepen) zijn het te geringe comfort en de 
indeling van de woning, alsmede de onveiligheid en ongezelligheid in de buurt. 
Ook onder gezinnen spelen pushfactoren als geringe woninggrootte en ontbreken van prive
buitenruimte en pushfactoren als (de wens om te kopen en naar een ander woningtype te 
verhuizen) een belangrijke rol in de verhuisgeneigdheid. De verkeersonveiligheid en het tekort aan 
speelvoorzieningen en parkeerplaatsen worden relatief vaak genoemd. 
Evenals onde~ recent verhuisde senioren speelt onder senioren die momenteel willen verhuizen, de 
gezondheid een grote rot. Voor 38% van de senioren is de wens om te verhuizen onder andere 
ingegeven door het verslechteren van de gezondheid. Daarnaast is de wens om naar een ander 
type woning te verhuizen ook onder senioren in grote mate aanwezig. Voor een kwart van de 
senioren is de wens om de eigen woning te verkopen en te gaan huren, een van de verhuis
motieven. In de redelijk vaak geuite wens om dichter bij het centrum en dichter bij een bushalte te 
wonen, onderscheiden de verhuisgeneigde senioren zich van de twee andere doelgroepen. Bijlage 
5.6d geeft in tabelvorm een overzicht van de verhuismotieven van de verschillende doelgroepen. 
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Het woningzoekendenbestand 

hoofdstuk 6 



6.1 De ingeschreven woningzoekenden 

Per 1-1-1993 staan 1079 woningzoekenden ingeschreven bij de woningbouwvereniging Waalwijk. 
Ten opzichte van 1989 is dit aantal schijnbaar verdubbeld: destijds stonden 536 huishoudens 
ingeschreven als woningzoekende (zie: Regionaal Volkshuisvestingsplan 1990; SMB). In 1985 en 
1987 echter was het aantal woningzoekenden aanzienlijk groter dan in 1989 (resp. 773 en 945), zodat 
bij het geregistreerde aantal in 1989 vraagtekens gezet mogen worden. 
Door de woningbouwvereniging worden de woningzoekenden gecategoriseerd in vijf zogeheten 
huishoudenscategorieen. De toewijzingsprincipes van de woningbouwvereniging zijn verbonden met 
deze categorisering. Er gelden per categorie beperkingen met betrekking tot het beschikbare aanbod. 
Bepaalde woningtypen worden bestemd voor slechts een huishoudenscategorie. 
In de onderstaande tabel is per huishoudenscategorie het aantal woningzoekenden aangegeven. 

Tabel 6.1: Het aantal ingeschreven woningzoekenden per huishoudenscategorie (1-1-1993) 

Categorie Huishoudens Aantal 
woningzoekende 
huishoudens 

abs . in% 

I - alleenstaanden tot 55 jaar 384 35 

II - 2-persoonshuishoudens zonder 131 12. 
zelfstandige huisvesting, waarvan de 
aanvrager jonger is dan 55 jaar 

III - 3- of meerpersoonshuishoudens 298 28 
- 2-persoonshuishoudens met zelfstandige 

huisvesting, waarvan de aanvrager 
jonger is dan 55 jaar 

IV - 1- of 2-persoonshuishoudens, waarvan 258 24 
de aanvrager ouder is dan 55 jaar 

v - onbekend 8 1 

Totaal 1079 100 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk ( l 993) 

Een groot dee! van de woningzoekenden is alleenstaand (minimaal 35%). Waarschijnlijk is het aandeel 
van tweepersoonshuishoudens geringer. Minimaal 12 % van het aantal woningzoekenden bestaat uit 

. tweepersoonshuishoudens. Het aantal huishoudens met meer dan 2 personen (waaronder dus veel 
gezinnen) is relatief gering: maximaal 28 % . 

Het Samenwerkingsverband Midden-Brabant onderscheidt de woningzoekenden, analoog aan 
provinciale en landelijke uitgangspunten, aan de hand van de woonsituatie van de aanvrager en de 
duur van inschrijving. De woningzoekenden die niet over zelfstandige woonruimte beschikken en 
!anger dan een half jaar ingeschreven zijn, worden urgente starters genoemd. Niet-urgente starters zijn 
korter dan een half jaar ingeschreven als woningzoekende. De derde groep die onderscheiden wordt 
zijn de doorstromers: zij beschikken reeds over zelfstandige woonruimte. De mate van urgente is, 
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volgens het SMB, voor deze groep geen onderscheidende factor. 
Uit cijfers van het SMB blijkt dat 35% van de Waalwijkse woningzoekenden start op de woningmarkt. 
Het aandeel van starters in het woningzoekendenbestand is ten opzichte van 1989 met 8% afgenomen. 
In de periode 1985 t/m 1989 was het percentage starters in het woninzoekendenbestand vrij stabiel, 
rond 40%. 
Van de huidige groep starters is meer dan de helft (62%) urgent woningzoekend. Per 1-1-1989 
bedroeg dat percentage nog 45 % . 

Bij inschrijving als woningzoekende heeft men de mogelijkheid om aan te geven hoe dringend men 
om nieuwe woonruimte verlegen is. Opgegeven wordt vanaf welke datum men in aanmerking voor 
een woning zou . willen komen. Uit deze inschrijvingsgegevens blijkt dat van de 1079 
woningzoekenden 65% op dit moment reeds een woning zou willen hebben, dat 14% vanaf 1 januari 
1994 een woning wenst en dat slechts 8 % tot na juni 1995 wil wachten. 
Beschouwen we de gewenste datum als maat voor de urgentie (in ieder geval in de perceptie van de 
woningzoekende), dan is dus minimaal 65% urgent woningzoekend (zowel starters en doorstromers). 
Van de huishoudenscategorieen I en II (de woningzoekenden die in de meeste gevallen niet over 
zelfstandige woonruimte beschikken), wenst eveneens 65% vanaf nu in aanmerking te komen voor 
woonruimte. Dit percentage is in overeenstemming met het percentage urgente starters volgens het 
SMB (62%). 
In de onderstaande tabel is per huishoudenscategorie aangegeven hoeveel mensen met ingang van de 
aangegeven datum in aanmerking wensen te komen voor woonruimte. 

Tabel 6.2: Datum waarop woningzoekenden voor een woning in aanmerking wensen te komen 

H uishoudens- In aanmerking voor woonruimte met ingang van 
categorie 

voor van van van van 1- na 
1-7-'93 1-7-'93 1-1-'94 1-7-'94 l- '95 1-7-'95 

tot tot tot tot 
1-1-'94 1-7-'94 1-1-'95 1-7-'95 

I 262 50 24 29 8 11 

II 73 18 19 11 6 4 

III 229 26 11 11 1 20 

IV 129 52 6 36 5 30 

v 7 1 0 0 0 0 

Totaal abs. 700 147 60 87 20 65 

in 3 65 14 5 8 2 6 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

Geconcludeerd kan worden dat er in Waalwijk sprake is van een groeiend aantal woningzoekenden 
(doch niet in zeer sterke mate), van een groeiend aantal starters onder de woningzoekenden en van 
een groeiend aantal starters met urgentie. 

74 



6.2 Het inkomen van de ingeschreven woningzoekenden 

Naar bet inkomen van de woningzoekenden wordt op bet inscbrijfformulier gevraagd. Opgegeven 
moet worden wat bet bruto inkomen van de aanvrager en van de eventuele partner is. Indien beide 
een inkomen bebben, worden beide inkomens bij elkaar opgeteld. Het totale belastbare inkomen wordt 
gebanteerd bij bet bepalen van de buurprijs van de toe te wijzen woning. 
Per 1-1-1993 golden de volgende regels met betrekking tot de redelijk te acbten kale buurprijs (de 
'normhuur') van de toe te wijzen woningen, in verbouding tot bet belastbare jaarinkomen van de 
woningzoekende buisboudens. 

Tabel 6.3: De normhuur (exclusief stook- en stookkosten) bij inkome.nscategorieen 

Belastbaar jaarinkomen Redelijk te achten 
huishouden maandhuur (in 

guldens) 

< 30.251 tot 351 

30.251 - 40.000 351 t/m 538 

40.001 - 47.000 539 t/m 695 

> 47.000 meer dan 695 

De belft van de Waalwijkse woningzoekenden beeft een inkomen dat in de eerste categorie ligt (dus 
minder dan 30.250 gulden). 22% van de woningzoekenden beboort tot inkomenscategorie 4. Het 
belastbare jaarinkomen van die buisboudens ligt boven 47.000 gulden. 
In tabel 6.4 is per buisboudenscategorie weergegeven boeveel woningzoekenden beboren tot de vier 
inkomenscategorieen. 

Tabel 6.4: De inkomensverdeling van de ingescbreven woningzoekenden per 1-1-1993 (absolute 
aantallen) 

Hu is ho udens- lnkomenscategorie 
categorie 

< 30.251 30.251 - 40.000 40.001 - 47.000 > 47.000 Totaal 

I 233 84 29 38 384 

II 69 19 12 31 131 

Iii 102 44 39 113 298 

JV 131 54 18 55 258 

v 3 2 1 2 8 

Totaal abs. 538 203 99 239 1079 

in% 50 19 9 22 100 

Bron: Woningbouwvercniging Waalwijk (1993) 
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Een groot deel van de woningzoekenden behorend tot huishoudenscategorie I (de alleenstaanden tot 
55 jaar) heeft een inkomen dat lager ligt dan 30.251 gulden. Gezien het ontbreken van een inkomen 
van een partner, wekt het geen bevreemding dat relatief veel alleenstaanden tot deze 
inkomenscategorie behoren. 
Voor de huishoudenscategorieen II en IV geldt hetzelfde als voor categorie I (hoewel in mindere 
mate): respectievelijk 52 en 51 % van die groepen heeft een inkomen dat lager ligt dan 32.251. In 
deze twee categorieen bevinden zich echter relatief meer woningzoekenden met een inkomen boven 
47.000. 
Ook logisch, gezien de huishoudenssamenstelling, is het feit dat woningzoekenden die behoren tot 
huishoudenscategorie Ill (gezinnen en tweepersoonshuishoudens) gemiddeld het hoogste inkomen 
hebben. De groep die behoort tot de hoogste inkomenscategorie is zelfs groter dan de groep die 
behoort tot de l.aagste inkomenscategorie. 3.8 ~ van qe twee- of meerpersoonshuishoudens heeft een 

'gezamenlijk inkome~ dat 47 .000 gulden te boven gaat. · 

6.3 De voorkeur van ingeschreven woningzoekenden 

Bij inschrijving als woningzoekende wordt gevraagd naar een aantal kenmerken waaraan de gewenste 
woning zou moeten voldoen. Allereerst wordt gevraagd naar de voorkeur voor een bepaald 
woningtype, waarbij men meerdere typen aan kan geven. De volgende vraag betreft het aantal 
gewenste slaapkamers. Daar is slechts een antwoord mogelijk. 
In de toelichting bij het inschrljvingsformutier is per huishoudenscategorie aangegeven voor welk type 
en welk aantal slaapkamers men in principe in aanmerking komt. Hoewel de inschrijver niet verplicht 
wordt met deze randvoorwaarden rekening te houden, is de voorkeur voor type en slaapkameraantal 
wet degelijk gconditioneerd. Bij de interpretatie van de voorkeuren dient dit gegeven uiteraard in 
overweging genomen te worden. 
Hetzelfde geldt voor de gewenste huur (de volgende vraag op het inschrijvingsformulier): ook daarbij 
wordt door de woningbouwvereniging aangegeven wat bij toewijzing van een woning als redelijk te 
achten huurprijs wordt beschouwd. Per inkomensklasse (het belastbare inkomen van zowel de 
aanvrager als de partner) is een prijsklasse vastgesteld waarbinnen de minimaal redelijke maandhuur 
zou moeten llggen. In de toelichting wordt gesteld dat toewijzing van een woning met een huurprijs 
lager dan deze minimaal redelijk te achten huurprijs, niet plaatsvindt. 
De wijkvoorkeur is eveneens geconditioneerd. In de toelichting is namelijk voor iedere 
huishoudenscategorie een lijst opgenomen waarin per wijk een opsomming wordt gegeven van de daar 
aanwezige woningtypen (inclusief aantal slaapkamers). Het is logisch dat men bij inschrijving de 
voorkeur voor een wijk op deze lijst baseert, waarbij het zelfs mogelijk is dat de voorkeur voor een 
bepaald type tevens voor een groot dee! de voorkeur voor een wijk bepaalt, omdat het gewenste 
woningtype slechts in een enkele wijk aanwezig is. 

6.3.1 Voorkeuren voor woningtypen en kameraantal 

In dit onderzoek worden acht verschillende woningtypen onderscheiden. Dit is minder dan het aantal 
woningtypen op het inschrijvingsformulier (dertien). Door enkele woningtypen op het 
inschrijvingsformulier samen te nemen, is het aantal beperkt. Die beperking is, omwille van de 
hanteerbaarheid van de gegevens noodzakelijk en is legitiem omdat de typen vergelijkbaar zijn (ook 
wat betreft de huishoudenscategorieen die ervoor in aanmerking komen). 
De 1079 woningzoekenden hebben in totaal 2465 voorkeuren voor woningtypen opgegeven. 
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Negentien procent van de geregistreerde voorkeuren betreft de voorkeur een eengezinswoning. In 
totaal iets meer dan 1000 keer werd een voorkeur voor een flatwoning uitgesproken (43%). Jn·338 
van die voorkeuren dient dan wel een lift aanwezig te zijn, bij 375 voorkeuren is die voorwaarde niet 
noodzakelijk en bij 338 voorkeuren moet de flat op de begane grond gesitueerd zijn. 
Een gering aantal voorkeuren gaat uit naar een appartement (slechts 4%). Voor dit type komt in 
Waalwijk alleen huishoudenscategorie I in aanmerking. Andere woningtypen lijken voor veel 
woningzoekenden uit deze categorie populairder. 
De onderstaande tab.el toont de voorkeuren voor woningtypen, gedifferentieerd naar gewenst 
kameraantal. 
Het gewenste kameraantal in de tabel betreft het totale aantal kamers (dus zowel de slaapkamers als 
de woonkamer). Voor de vergelijkbaarheid met andere gegevens (m.n. de enquete-resultaten) is er 
voor .gekozen het aantal slaapkamers en de woonkamer. samen te nemen. Door enkele 
woningzoekenden is opgegeven dat zij geen specifieke wens met betrekking tot het . kameraaniar 
hebben. In het inschrijvingsformulier is deze optie omschreven als "> 1" (dus minimaal een 
slaapkamer). 

Tabel 6.5: Gewenst kameraantal per gewenst woningtype 

Gewenst kameraantal Totaal 

>I 2 3 4 >4 ? abs . in% 

Eengezins 4 26 140 235 61 6 472 19 

Flat z . lift 8 111 139 70 5 5 338 14 

Flat m. lift 11 102 174 78 3 7 375 15 

Flat b.g. 9 102 147 67 6 7 338 14 

Seniorenw. 4 62 175 24 I 10 276 II 

Duplex 13 145 137 40 2 4 341 14 

Appartemcnt 13 41 24 8 I 3 90 4 

Maisonnettc 2 34 109 80 6 4 235 10 

Totaal abs. 64 623 1045 602 85 46 2465 

in% 4 25 42 24 3 2 100 

Dron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

ln 42 % van de geregistreerde voorkeuren wordt een 3-kamerwoning gewenst. In 25 % van de 
gevallen is een 2-kamerwoning voldoende en in 24% van de gevallen wordt een 4-kamerwoning 
gewenst. 
Bekijken we het gewenste kameraantal per woningtype, dan geldt telkens dat de voorkeur voor een 
3-kamerwoning domineert. De voorkeur voor duplexwoningen en appartementen vormen daarop 
uitzonderingen: die voorkeuren gaan namelijk vaker gepaard met de voorkeur voor twee dan voor drie 
kamers. 
Opvallend in bovenstaande tabel is dat: 

de voorkeur voor een eengezinswoning relatief vaak gepaard gaat met de voorkeur voor vier 
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kamers of meer (375 van de 472 voorkeuren = 63 % ); 
de voorkeur voor een flatwoning (zowel zonder lift, met lift als op de begane grond) relatief 
vaak gepaard gaat met de voorkeur voor een 2- of 3-kamerwoning (nl. in alle drie de gevallen 
74%); 
de voorkeur voor een seniorenwoning relatief vaak gepaard gaat met de voorkeur voor drie 
kamers (63 % ); 
de voorkeur voor een duplexwoning relatief zeer vaak gepaard gaat met de voorkeur voor 
twee of drie kamers (83 % ); 
de voorkeur voor een appartement relatief zeer vaak gepaard gaat met de voorkeur voor twee 
kamers (46%); 
de voorkeur voor een maisonnette relatief vaak gepaard gaat met de voorkeur voor drie of 
vier kamers (80% ). 

6.3.2 Voorkeuren voor woningtypen, kameraantal en huurprijsklasse 

In deze paragraaf is aan de informatie uit de vorige tabel, de gewenste huurprijsklasse toegevoegd. 
In de tabellen 6.6a t/m 6.6i is per woningtype en per gewenst kameraantal is het aantal. voorkeuren 
voor een bepaalde huurprijsklasse (exclusief service-kosten) weergegeven . Als bron voor de tabellen 
heeft het informatiesysteem van de woningbouwvereniging gediend. 
De gearceerde delen in de tabellen maken telkens 75% uit van de voorkeur voor type, kameraantal 
en huurprijsklasse. 

Tabel 6.6a: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor 
eengezinswoningen 

Gcwenst kameraantal Totaal 

>l 2 ? abs. in% 

< 351 3 15 5 130 28 

351 - 538 0 7 0 187 40 

538 - 695 3 98 21 

> 695 0 13 30 7 0 51 11 

Totaal 4 26 136 233 61 6 466 100 

In veel van de gevallen waarin een eengezinswoning wordt geprefereerd, is de wens voor een 
maandhuur in de middelste prijsklassen opgegeven. Opvallend is dat vaker de voorkeur voor de 
prijsklasse 351 - 538 wordt uitgesproken dan de voorkeur voor de laagste huurprijsklasse. 
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Tabel 6.6b: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor flatwoningen 
zonder lift 

Gewensl kameraantal Totaal 

>I >4 ? abs. in % 

< 351 7 2 3 141 42 

351 - 538 0 129 38 

538 - 695 0 8 19 7 0 35 11 

> 695 0 4 17. 7 .2 31 9 

Totaal 8 111 138 69 5 5 336 100 

Bijna 80 % van de voorkeuren voor een tlatwoning zonder lift gaat gepaard met de wens om 
maximaal 538 gulden aan huur te betalen. Met name het hoge percentage (42) dat niet meer dan 351 
gulden wenst te betalen is opvallend . Een verwaarloosbaar aantal voorkeuren betreft een woning met 
meer dan vier kamers. Ook indien men bereid is om meer dan 538 gulden te betalen (bijna 20% van 
het aantal voorkeuren voor een tlatwoning zonder lift), betreft de voorkeur een kleine woning . 

Tabel 6 .6c: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor flatwoningen met 
lift 

Gewenst kamcraantal Totaal 

>I 2 3 4 >4 ? abs. in 3 

< 351 0 0 0 2 0 0 2 

351 - 538 10 2 5 258 69 

538 - 695 0 0 0 32 8 

> 695 2 83 22 

Tolaal 11 102 174 78 3 375 100 

Opvall.end bij de voorkeur voor een flatwoning met lift, is het hoge percentage in de huurprijsklasse 
351 - 538 waarmee die voorkeur gepaard gaat: 69%. Het aantal woningzoekenden dat niet meer dan 
351 gulden wenst te betalen is verwaarloosbaar klein. Vergelijken we deze cijfers met die van de 
voorkeur voor een flatwoning zonder lift, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat veel 
woningzoekenden blijkbaar bereid zijn om voor de aanwezigheid van een lift meer huur te betalen. 
Ook het hoge percentage in de hoogste huurprijsklasse is opvallend: 22 % . 
De bereidheid om een hogere huur te betalen, gaat opvallend genoeg niet gepaard met de voorkeur 
voor een grote woning. 
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Tabel 6 .6d : Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor flatwoningen op 
de begane grond 

Gewenst kameraantal Totaal 

>1 4 >4 ? abs. in % 

< 351 6 18 0 4 134 40 
;:ff~::::::::::::::::::::::: 

351 - 538 f}'}@~\l 2 0 125 37 

538 - 695 6 2 39 12 

> 695 4 16 11 3 36 11 

Totaal 9 102 146 64 6 7 334 100 

De voorkeur voor een flatwoning op de begane grond is vergelijkbaar met de voorkeur voor een 
flatwoning zonder lift (tabel 6.6b). Ca. 80% wil niet meer dan 538 gulden betalen en ca. 75% wenst 
niet meer dan drie kamers. 

Tabel 6.6e: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor seniorenwoningen 

Gewenst kameraantal Totaal 

>1 2 3 4 >4 ? abs . in% 

< 351 3 6 0 6 112 41 

351 - 538 0 8 92 33 

538 - 695 0 4 0 3 40 15 

> 695 6 0 0 31 11 

Totaal 4 62 174 24 10 275 100 

Ook de voorkeur voor een seniorenwoning vertoont een bee\d dat vergelijkbaar is met de voorkeur 
voor een tlatwoning zonder lift, hoewel de voorkeur voor de klasse 351 - 538 iets geringer is. In 
slechts 13 % van cle voorkeuren voor een seniorenwoning, worden meer dan drie kamers gewenst. 
Het gearceerde deel maakt 75% uit van de voorkeur voor seniorenwoningen . 
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Tabet 6.f: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor duplexwoningen 

Gewenst kameraantal Totaal 

>l >4 ? abs . in% 

< 351 10 0 2 170 50 

351 - 538 0 114 34 

538 - 695 9 18 2 0 31 9 

> 695 4 12 6 25 7 

Totaal 13 145 136 40 2 4 340 100 

De helft van het aantal voorkeuren voor een duplexwoning gaat gepaard met de wens om niet meer 
dan 351 gulden aan huur te betalen. Meer dan de helft daarvan heeft de voorkeur voor een 2-
kamerwoning. 

Tabet 6.6g: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor appartementen 

Gewenst kameraantal Totaal 

4 >4 ? abs . in% 

< 351 0 2 52 58 

351 - 538 5 0 28 31 

538 - 695 0 0 4 4 

> 695 0 3 2 0 0 6 7 

Totaa l 13 41 24 8 3 90 100 

De voorkeur voor een een appartement gaat in bijna 90% van de gevallen gepaard met de wens om 
maximaal 538 gulden huur te betalen. De voorkeur voor de twee duurste huurprijsklassen is te 
verwaarlozen. 
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Tabel 6.6h: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal bij de voorkeur voor maisonnettes 

Gewenst kameraantal Totaal 

>l >4 ? abs. in% 

< 351 2 67 29 

351 - 538 0 2 0 87 38 

538 - 695 0 0 43 18 

> 695 2 15 12 3 34 15 

Totaal 2 34 107 78 6 4 231 100 

In vergelijking met andere woningtypen gaat de voorkeur voor een maisonnette minder vaak gepaard 
met de voorkeur voor een Iage huurprijs. Wat dit betreft lijkt het beeld nog het meest op dat van de 
voorkeur voor een eengezinswoning. Ook de huurprijsklassen 538 - 695 en > 695 zijn, zowel 
absoluut als relatief, goed vertegenwoordigd. 

Bekijken we de voorkeur voor maandhuur en kameraantal onathankelijk van de voorkeur voor 
woningtype, dan blijkt dat met name goedkope woningen favoriet zijn bij het merendeel van de 
woningzoekenden (bijna 75% wil maximaal 538 gulden huur betalen; de helft van deze groep zelfs 
maximaal 351). 
Vee! woningzoekenden die niet meer dan 538 gulden huur willen betalen, koppelen deze wens aan 
de voorkeur voor een 3-kamerwoning. De voorkeur voor een 2-kamerwoning komt onder deze groep 
woningzoekenden even vaak voor als de voorkeur voor een 4-kamerwoning. 
Ook door woningzoekenden die aangeven meer dan 538 te wilten/kunnen betalen, is de 3-
kamerwoning favoriet. Daarnaast is er een redelijk grote groep die de de optie voor een duurdere 
huurprijsklasse combineert met de voorkeur voor een 4-kamerwoning. Echt grote woningen (meer dan 
vier kamers) worden door woningzoekenden die zich een duurdere huurprijsklasse kunnen veroorloven 
niet vaker gewenst dan door woningzoekenden die minder aan woonlasten wensen te besteden. 
In de tabel op de volgende pagina is aangegeven hoeveel woningzoekenden de voorkeur voor een 
bepaald kameraantal combineren met de voorkeur voor eeh bepaalde huurprijs. In beide gevallen 
bestond nfet de mogelijkheid om meerdere voorkeuren uit te spreken, zodat het tabeltotaal precies op 
1079 cases uitkomt. 
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Tabet 6.6i: Gewenste huurprijsklasse en gewenst kameraantal 

Gewenst kameraantal Totaal 

>l >4 ? abs. in% 

< 351 15 14 12 398 37 

351 - 538 22 3 390 36 

538 - 695 20 2 179 17 

> 695 3 9 50 39 9 2 112 10 

Totaal · . a!Js. 20 241 430 '304 65 . 19 1079 

in% 2 22 40 28 6 2 100 

6.3.3 Voorkeuren van huishoudenscategorieen voor kameraantal en huurprijsklasse, per 
woning type 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de voorkeur voor een woningype is 
verdeeld over verschillende huishoudenscategorieen. Omdat bepaalde woningtypen door de 
woningbouwvereniging voor bepaalde doelgroepen worden bestemd, kenbaar gemaakt in de toe I ichting 
bij het inschrijvingsformulier, mag verwacht worden dat de voorkeur voor een woningtype soms 
wordt gedomineerd door een huishoudenscategorie. De mate waarin de doelgroep de voorkeur 
domineert geeft de sturingskracht bij inschrijving aan. 
De getallen die in deze paragraaf genoemd worden verwijzen naar bijlage 6. la t/m 6.1 i. De tabellen 
in deze bijlagen geven per combinatie van gewenst woningtype en gewenst kameraantal, het aantal 
woningzoekenden weer uit de verschillende huishoudenscategorieen. 

De voorkeur voor een eengezinswoning 
Van de voorkeuren die voor een eengezinswoning werden uitgesproken, kwam 68% voor rekening 
van categorie III (drie- of meerpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudensmet zelfstandige 
huisvesting , waarvan de aanvrager jonger is dan 55 jaar). Een 4-kamerwoning is duidelijk favoriet 
bij woningzoekenden uit deze categorie, terwijk ook woningen met meer dan vier kamers door een 
behoorlijk groot aantal woningzoekenden worden geprefereerd (14%). 
De huishoudenscategorieen I en II komen in principe niet in aanmerking voor eengezinswoningen. 
Desondanks is door respectievelijk 13 en 6% van de woningzoekenden die behoren tot deze 
categorieen de voorkeur gegeven aan een eengezinswoning. De bijdrage van huishoudenscategorie IV 
aan de voorkeur voor een eengezinswoning bedraagt bijna 11 % . 
Woningzoekenden uit categorie IV combineren hun voorkeur voor een eengezinswoning met de 
voorkeur voor drie of vier kamers. Voor een eengezinswoning met vier kamers komen zij echter in 
principe nfet in aanmerking. 
Ca. 75 % van de voorkeur voor een eengezinswoning is, naar de toewijzingsprincipes van de 
woningbouwvereniging, terecht. 
Eengezinswoningen worden gewenst door alle woningzoekenden uit categorie III, door een kwart van 
zowel de woningzoekenden uit categorie II als categorie IV en door 18 % van de woningzoekenden 
uit categorie I (zie bijlage 6. la). 
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De voorkeur voor een flatwoning zonder lift 
lets meer dan de hclft (54 % ) van de voorkeuren voor een flatwoning zonder lift is afkomstig van 
woningzoekenden die behoren tot categorie I (alleenstaanden tot 55 jaar). Woningen met twee en drie 
kamers zijn duidelijk favoriet bij deze categorie woningzoekenden. 
Hoewel ook de categorieen II en IV voor dit type in aanmerking komen, wordt de voorkeur voor een 
flatwoning zonder lift dus duidelijk gedomineerd door alleenstaanden tot 55 jaar. De bijdrage van 
categorie II is 28 % en van categorie IV slechts 5%. De voorkeur voor een tlatwoning zonder lift 
wordt gecombineerd met de voorkeur voor drie of vier kamers. 
In principe komen woningzoekenden uit categorie Ill niet in aanmerking voor een flatwoning zonder 
lift. Desalniettemin is 11 % van de voorkeuren voor dit type afkomstig uit categorie Ill. 
Ca. 80% van de voorkeur voor een flatwooing zonder lift is, naar de toewijzingsprincipes van de 
wqningbouwvereniging, terecht._ 
Flatwoningen zonder lift worden gewenst door respectievelijk 59, 88, 16 en 8% van de 
woningzoekenden uit categorie I, II, Ill en IV. 

De voorkeur voor een flatwoning met lift 
De voorkeur voor een tlatwoning met lift is voor 44% atkomstig van woningzoekenden uit categorie 
I. De categorieen ll, III en IV dragen respectievelijk 23, 16 en 15% bij aan de voorkeur voor die 
woningtype. 
Woningzoekenden uit categorie I combineren hun voorkeur voor een flatwoning met lift met de 
voorkeur voor 2- of 3-kamerwoning. Voor woningzoekenden uit de andere categorieen is een 2-
kamerwoning nauwelijks gewenst. Een 3-kamerwoning heeft de voorkeur, terwijl bovendien in 
categorie III een flatwoning zonder lift met vier kamers de voorkeur geniet. 
Hoewel geen van de categorieen in principe uitgesloten wordt van flatwoningen met lift, wordt de 
voorkeur voor dit type toch duidelijk gedomineerd door alleenstaanden tot 55 jaar. 
Flatwoningen met lift worden gewenst door respectievelijk 49, 76, 22 en 26% van de 
woningzoekenden uit de categorieen I t/m IV. 

De voorkeur voor een flatwoning op de begane grond 
Bijna de helft van het aantal voorkeuren voor een tlatwoning op de begane grond is atkomstig van 
woningzoekenden uit categorie I. Een kwart komt voor rekening van woningzoekenden uit categorie 
II. De rest is vrijwel evenredig verdeeld over de categorieen III en lV. Geen enkele huishoud
categorie wordt door de woningbouwvereniging uitgesloten voor dit type, hoewel waarschijnlijk 
voorrang zal worden gegeven aan ouderen (dus m.n. categorie IV) . In die zin is de relatief geringe 
bijdrage van categorie IV aan de voorkeur voor een flatwoning op de begane grond, opvallend. 
De voorkeur voor een tlatwoning op de begane grond wordt in een verwaarloosbaar aantal gevallen 
gecombineerd met de voorkeur voor meer dan vier kamers. Een 2-kamerwoning is bij 
woningzoekenden uit categorie I het meest populair, 3- en 4-kamerwoningen bij woningzoekenden 
uit de andere categorieen. 
Flatwoningen op de begane grond worden gewenst door respectievelijk 52, 77, 19 en 26% van de 
woningzoekenden uit de categorieen I t/m IV. 

De voorkeur voor een seniorenwoning 
Voor een seniorenwoning komen in principe alleen woningzoekenden uit categorie IV in aanmerking. 
lets meer dan 70% van de voorkeuren is, volgens de toewijzingsprincipes van de 
woningbouwvereniging, terecht. 
Toch wordt ook door woningzoekenden uit de categorieen I en lll aan de voorkeur voor een 
seniorenwoning bijgedragen: respectievelijk 14 en 10% . Aannemelijk is dat veel alleenstaanden die 
de leeftijd van 55 jaar naderen, reeds de voorkeur voor een seniorenwoning uitspreken, om op termijn 
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daarvoor in aanme(king te komen. Hetzelfde geldt voor de woningzoekenden uit categorie III. Een 
deel van deze groep tweepersoonshuishoudens zal waarschijnlijk anticiperen op de behoefte aan een 
seniorenwoning op latere leeftijd. 
Het is overigens niet uitgesloten dat een deel van de woningzoekenden uit categorie II en III dringend 
een seniorenwoning behoeft, vanwege de hoge leeftijd van de partner of vanwege fysieke problemen. 
De voorkeur voor een seniorenwoning gaat in twee van de drie gevallen gepaard met de voorkeur 
voor een 3-kamerwoning. 
Seniorenwoningen worden gewenst door respectievelijk 10, 5, 10 en 783 van de woningzoekenden 
uit de categorieen I t/m IV. 

De voorkeur voor een duplexwoning 
Voor een duplexwoning komen in principe woningJ:oekenden uit categorie I en II ip aanmerking. De· 
bijdrage van deze twee categorieen aan de totale voorkeur bedraagt 83 3 (resp. 64 en 19). Een groot 
deel van de voorkeur komt derhalve voor rekening van de doelgroep. Hoewel dit woningtype bij 
uitstek geschikt lijkt voor starters (alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens) blijkt het op een aantal 
woningzoekenden uit categorie III ook aantrekkingskracht uit te oefenen. Onder oudere 
woningzoekenden (cat. IV) is een duplexwoning niet populair. 
Veel van de woningzoekenden uit categorie I combineren de voorkeur voor een duplexwoning met 
de voorkeur voor twee of drie kamers. De woningzoekenden uit categorie II prefereren relatief vaker 
een grotere woning. 
Duplexwoningen worden gewenst door respectievelijk 60, 53, 15 en 43 van de woningzoekenden uit 
de categorieen I t/m IV. 

De voorkeur voor een appartement 
De woningbouwvereniging bestemt appartementen voor alleenstaanden jonger dan 55 jaar. Het is dan 
ook deze groep die 763 van de voorkeur voor dit type voor haar rekening neemt. De bijdragen van 
de andere categorieen lijken relatief gezien wel van belang, maar omdat in absolute zin de voorkeur 
voor een appartement nogal gering is kan daaraan weinig waarde gehecht worden. Bovendien wordt 
een deel van die voorkeuren gecombineerd met de voorkeur voor meer dan drie kamers. In de huidige 
voorraad komen dergelijke woningtypen echter niet voor. 
De woningzoekenden uit categorie I wensen relatief vaak een 2-kamerwoning. 
Appartementen word en gewenst door respectievelijk 15, 7, 1 en 2 3 van de woningzoekenden uit de 
categorieen I t/m IV. 

De voorkeur voor een maisonnette 
De herkomst van het aantal voorkeuren voor een maisonnette is redelijk gelijkmatig verdeeld over 
categorie I, II en III (resp. 26, 40 en 21 3). Voor dit woningtype komen in principe woningwekenden 
uit categorie II, III en IV in aanmerking. Ca. 603 van de voorkeuren voor een maisonnette is, naar 
de toewijzingsprincipes van de woningbouwvereniging, terecht. 
De voorkeur voor een maisonnette gaat in de meeste gevallen gepaard met de voorkeur voor drie of 
vier kamers. 
Maisonnettes worden gewenst door respectievelijk 18, 83, 22 en 73 van de woningzoekenden uit de 
categorieen I t/m IV. 
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6.4 Het aanbod van sociale huurwoningen 

6.4.1 Vrijgekomen woningen in 1991 en 1992 

In deze paragraaf zal per woningtype in beeld worden gebracht welk deel van de bestaande voorraad 
in 1991 en 1992 beschikbaar is gekomen op de woningmarkt. Uitgaande van de verwachting dat 
jaarlijks ca. 400 sociale huurwoningen (10% van de voorraad) vrijkomen door huurbeeindiging, is 
er voor gekozen om de laatste twee jaar (1991 en 1992) als meetperiode te nemen. Gedurende die 
periode moet een groot deel van de woningzoekenden (en zeker alle urgente woningzoekenden: ca. 
65% van de totale groep woningzoekenden) aan een woning geholpen kunnen worden. Met het 
vrijgekomen deel van de woningvoorraad moet de verhuurder (de woningbouwvereniging) trachten 
de behoeften van haar potentiele clienten (de ingeschreven woningzoekenden) te bevred~gen. De 
vrijgekomen wonirigen bepalen grotendeels het aanbod. De bijdrage van nieuwbouw is uiteraard 
kleiner. 
In deze paragraaf zal de vergelij king met de voorraad per 1-1-1993 gemaakt worden, zodat een 
indicatie van de mutatiegraad verkregen wordt. De peildatum van de huurprijzen van vrijgekomen 
woningen in 1991 en 1992 is eveneens 1-1-1993. 

Tabel 6.7: Vrijgekomen sociale huurwoningen naar woningtype en kameraantal in 1991 en 1992 
(absolute aantallen) 

Kameraantal Totaal 

1 2 3 4 > 4 abs . in % tov 
voorraad 

Eengezins 0 5 42 201 83 331 13 .6 

Flat z . Jill 0 2 47 75 6 130 33 .5 

Flat m. Jill 0 0 6 115 11 132 32.9 

Flat b .g. 0 41 .12 7 2 25 29 .4 

Seniorenwoning 0 55 16 0 0 71 22.4 

Duplex 0 30 33 1 0 64 31.8 

Appartement 51 92 11 0 0 154 52.0 

Maisonette 0 0 7 0 15 22 25 .6 

Totaal abs. 51 188 174 399 117 929 

in % tov 102.0 33.9 28.0 19.8 12.0 22.0 
voorraad 

Bron: Woningbouwvcrcniging Waalwijk (1993) 

Van de vrijgekomen sociale huurwoningen in 1991 en 1992 was meer dan een derde een 
eengezinswoning. Ook flatwoningen droegen voor bijna een derde deel bij aan het aantal beschikbare, 
bestaande woningen. Opmerkelijk is bet grote aantal appartementen dat in 1991 en 1992 vrijkwam, 
zeker in vergelijking met de bestaande voorraad: in de afgelopen twee jaar is meer dan de helft van 
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de huidige voorraad appartementen vrijgekomen. De gemiddelde jaarlijkse mutatiegraad bedroeg voor 
dit type gedurende 1991 en 1992 26%. 
De jaarlijkse mutatiegraad in het hele bestand bedroeg in 1991 en 1992 gemiddeld 11 % . Met name 
de relatief geringe doorstroming in eengezinswoningen is hiervoor verantwoordelijk. De doorstroming 
in dit type is gemiddeld ca. 7 % , terwijl de gemiddelde doorstroming in de andere typen varieert van 
11 tot 26%. 
Vee! vrijgekomen eengezinswoningen hebben vier kamers. In de vrijgekomen woningen is de 
dominantie van 4-kamereengezinswoningen ten opzichte van 3-kamerwoninge11 zelfs groter dan in de 
voorraad, zodat gesteld kan worden dat de doorstroming in 4-kamerwoningen groter is dan in de 
{schaarsere) 3-kamerwoningen. 
Hetzelfde geldt voor de flatwoningen met lift: vrijwel alle vrijgekomen woningen van dit type hebben 
vier kamers. Met betrekking tot. de vrijgekomen flatwoningen .zonder lift geldt eveneeos dat 4-
kamerwoningen de vrijgekomen woningen domineren. Daarnaast is ecbter ook een behoorlijk groot 
aantal 3-kamerwoningen beschikbaar gekomen. 
Appartementen met twee kamers komen in grotere getale vrij dan appartementen met slechts een 
kamer. Dit is echter !outer het gevolg van de grotere voorraad 2-kamerappartementen. De 
doorstroming in de voorraad 1-kamerappartementen is namelijk beduidend groter dan in de voorraad 
2-kamerappartementen. In het eerste geval zijn in 1991 en 1992 zelfs meer woningen vrijgekomen 
dan de omvang van de voorraad appartementen op 1-1-1993. 
De seniorenwoningen die de afgelopen twee jaar beschikbaar zijn gekomen, waren veelal 2-
kamerwoningen, ondanks het feit dat de voorraad 3-kamer-seniorenwoningen niet veel kleiner is dan 
de voorraad 2-kamer-seniorenwoningen. De doorstroming in de seniorenwoningen met twee kamers 
is aanzienlijk groter. 
In het algemeen geldt: hoe groter de woningen, hoe geringer de doorstroming (zie tabel 6.7). 

Veel eengezinswoningen die in 1991 of 1992 zijn vrijgekomen, hebben per 1-1-1993 een huurprijs 
tussen 538 en 695 gulden (55%). 24% van de vrijgekomen eengezinswoningen heeft een huurprijs 
in de klasse 351 - 538 en 20% in de klasse boven 695 gulden. Het feit dat in deze twee klassen bijna 
evenveel woningen zijn vrijgekomen is opvallend, gezien het zeer afwijkende aandeel van die klassen 
in de voorraad: 30% van de bestaande eengezinswoningen heeft een huur in de klasse 351 - 538 en 
16% heeft een huurprijs boven 695 gulden. De doorstroming in goedkope eengezinswoningen is 
derhalve aanzienlijk geringer dan in dure eengezinswoningen. 
Bijna alle vrijgekomen tlatwoningen met lift en op de begane grond hebben een huur tussen 351 en 
538 gulden, terwijl bijna alle vrijgekomen flatwoningen zonder lift een huur beneden 351 gulden 
hebben. Dit strookt met de verdeling naar huurprijsklassen van de voorraad flatwoningen. In alle 
huurprijsklassen is de doorstroming in flatwoningen vrijwel even groot. 
Van bijna tweederde (64%) van de vrijgekomen appartementen ligt de huur beneden 351 gulden. Het 
aandeel van deze huurprijsklasse in de voorraad appartementen is niet zo groot (49%). De 
doorstroming in goedkope appartementen is groter dan in iets duurdere appartementen. Alie 
vrijgekomen duplexwoningen hebben per 1-1-1993 een huur beneden 351 gulden. Ook in de voorraad 
staan vrijwel alleen goedkope duplexwoningen. 
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Tabet 6.8: Vrijgekomen sociale huurwoningen naar woningtype en huurprijsklasse in 1991 en 1992 

H uurprijsklasse Totaal 

< 351 351 - 538 - > 695 abs . in % tov 
538 695 voorraad 

Eengezinswoning 6 79 181 65 331 13.6 

Flat z. lift 108 19 3 0 130 33.5 

Flat m. lift 0 104 61 22 132 32.9 

Flat b.g. 14 10 l 0 25 29.4 
.... 

Seniorenwoning 9 44 18 0 71 22.4 

Duplex 64 0 0 0 64 31.8 

Appartement 98 54 2 0 154 52.0 

Maisonette 0 17 5 0 22 25 .6 

Totaal abs . 299 327 216 87 929 

% tov 40.l 21. l 14.7 19. l 22.0 
voorraad 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 
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6.4.2 Het aanbod in 1991 en 1992 inclusief nieuwbouw 

Naast de woningen die in 1991 en 1992 op de woningmarkt bescbikbaar kwamen vanwege de 
verbuizing van de zittende bewoners, wordt bet aanbod gevormd door de nieuwbouwwoningen die 
in dezelfde periode werden opgeleverd. Aangenomen wordt dat met de vrijgekomen en de nieuw 
gebouwde woningen, bet aanbod van sociale woningen in de afgelopen twee jaar, dicbt wordt 
benaderd. Het aantal woningen dat onderwerp was van andere mutaties (sloop, verkoop, 
administratieve correctie) is te verwaarlozen. 
In de onderstaande tabel zijn de gerealiseerde nieuwbouwwoningen bij de vrijgekomen woningen uit 
tabel 6.7 opgeteld. 

. ·.: ., 

Tabel 6.9: Het aanbod in 1991 en 1992 naar woningtype en kameraantal (vrijgekomen en nieuw 
gebouwde woningen; absolute aantallen) 

Kameraantal Totaal 

1 2 3 4 > 4 

Eengezins 0 5 42 234 83 364 

Flat z. lift 0 2 47 75 6 130 

Flat m. lift 0 0 6 115 l! 132 

Flat b.g. 0 4 12 7 2 25 

Seniorenw. 0 62 86 0 0 148 

Duplex 0 30 33 1 0 64 

Appartement 51 103 17 0 0 171 

Maisonette 0 0 7 0 15 22 

Totaal 51 206 250 432 117 1056 

llron: Woningbouwvcrcniging Waalwijk (1993) 

De nieuwbouw in 1991 en 1992 betrof eengezinswoningen met vier kamers en seniorenwoningen en 
appartementen met twee en drie kamers. De aanzienlijke uitbreiding van de voorraad 3-kamer
seniorenwoningen lijkt een "gat"in bet aanbod te vullen, gezien de geringe doorstroming in de 
bestaande 3-kamerwoningen. Later in dit boofdstuk zal blijken hoe groot de vraag naar deze woningen 
is. Ook de nieuwbouw van appartementen met twee en drie kamers draagt in belangrijke mate bij aan 
het aanbod van dit type. De doorstroming in de grotere appartementen is namelijk geringer dan in de 
appartementen met een kamer. 
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Tabel 6.10: Het aanbod in 1991 en 1992 naar woningtype en huurprijsklasse 

H uurprijsklasse Totaal 

< 351 351 - 538 - > 695 
538 695 

Eengezinswoning 6 79 214 65 364 

Flat z . lift 108 19 3 0 130 

Flat m. lift 0 104 6 22 132 

Flat b.g. 14 10 1 0 25 

Seniorenwoning 9 94 45 0 148 

Duplex 64 0 0 0 64 

Appartement 98 71 2 0 171 

Maisonette 0 17 5 0 22 

Totaal 299 394 276 87 1056 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

De nieuwbouw vond plaats in de twee middelste huurprijsklassen. De huurprijzen van alle 
eengezinswoningen die in 1991 en 1992 werden gebouwd, liggen per 1-1-1993 tussen 538 en 695 
gulden. Een dee! van de nieuwe seniorenwoningen behoort eveneens tot deze huurprijsklasse. De 
meeste nieuwe seniorenwoningen hebben echter een huur tussen 351 en 538. Aile nieuwe 
appartementen (17) werden gebouwd in de huurprijsklasse 351-538. 
De nieuwbouw van seniorenwoningen en appartementen in de huurprijsklasse 351-538 vult het aanbod 
van deze type in belangrijke mate aan. lets duurdere seniorenwoningen kennen echter een nog 
geringere doorstroming. De vraag is of de nieuwbouw niet in deze prijsklasse zou moeten plaats 
vinden. In de volgende paragraaf zal getracht warden het antwoord hierop te geven. 

In de tabel op de volgende pagina is de huurprijsklasse van het aanbod in 1991 en 1992 aan het aantal 
kamers gekoppeld, ongeacht het type. Deze combinatie wordt later gebruikt ten behoeve van de 
vergelijking met de voorkeur van woningzoekenden. De vood<eur voor kameraantal en huurprijsklasse 
is immers eenduidig; de voorkeur voor het type woning niet (iedere woningzoekende heeft de 
mogelijkheid de voorkeur voor meerdere woningtypen uit te spreken). 
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Tabel 6.11: Het aanbod in 1991 en 1992 naar huurprijsklasse en kameraantal 

Aantal kamers Huurprijsklasse Totaal 

< 351 351- 538- > 695 
538 695 

1 51 0 0 0 51 

2 86 115 5 0 206 

3 94 77 79 0 250 

4 65 167 172 28 432 

> 4 3 35 20 59 117 

Totaal 299 394 276 87 1056 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

6.5 Confrontatie van vraag en aanbod in de sociale huursector 

6.5.1 Mogelijkheden en voorkeuren van woningzoekenden versus de kenmerken van het 
aanbod in 1991 en 1992 

Een vergelijking van de mogelijkheden en de voorkeuren van woningzoekenden met het aanbod in 
de sociale huursector, geeft inzicht in de vraagdruk op bepaalde segmenten (woningtype, 
huurprijsklasse, grootte) van de woningmarkt. De vraagdruk geeft een indicatie van een tekort- of 
overschot-situatie. Met de mogelijkheden wordt in dit verband gedoeld op de woningen waarvoor 
verschillende (typen) woningzoekenden in aanmerking komen. 
Omdat uiteraard alleen het aanbod uit het verleden (1991 en 1992) bekend is, staat dit aanbod niet 
ter beschikking van de huidige 1079 woningzoekenden. Er is dus geen sprake van een rechtstreekse 
vraag/aanbod-verhouding. Aangenomen wordt dat het gebruik van twee verschillende meetmomenten 
(de vraag per 1-1-1993 en het aanbod in 1991 en 1992), geen bezwaar is omdat de vraag en het 
aanbod op zo'n korte termijn niet aan al te grote fluctuaties onderhevig zijn . 
In dit onderzoek is slechts een momentopname mogelijk. De ontwikkeling van aanbod/vraag
verhoudingen gedurende een aantal jaren, zou meer en betrouwbaardere uitspraken mogelijk maken. 
In het onderhavige onderzoek moeten we ons beperken tot de onderlinge vergelijking van 
aanbod/vraag-verhoudingen. We praten dan ook over relatieve tekorten (als de aanbod/vraag
verhouding in een bepaald segment veel kleiner is dan in andere segmenten) en over relatieve 
overschotten (als de aanbod/vraag-verhouding veel groter is). 
Achtereenvolgens worden de aanbod/vraag-verhoudingen berekend per huishoudenscategorie (het 
aanbod van woningen waarvoor de verschillende huishoudenscategorieen in aanmerking komen versus 
de omvang van die huishoudenscategorieen) en per kameraantal en huurprijsklasse (de voorkeur van 
alle woningzoekenden versus het aanbod). 
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Tabel 6.12: Aanbod/vraag-verhouding per huishoudenscategorie 

Huish .- Aantal Woningen waarvoor men in principe in Aanbod in Aanbod % van de 
cat. vragers aanmerking komt 1991 en minus vraag dat 

per 1992 vraag bereikt 
1-1-93 wordt 

I Duplexwoning met 2 kamers 30 
Flatwoning met 2 of 3 kamers 55 
Appartement met 1 of 2 kamers 154 

384 239 -145 62 

II Duplexwoning met 3 kamers 33 
Flatwoning met 3 of 4 kamers 122 
Maisonette met 3 kamers 121 

131 283 +152 100 

III Flatwoning met lift met 4 of meer kamers 126 
Eengezins met 3 ,4 of meer kamers 359 
Maisonette 22 

298 507 +209 100 

IV Eengezins met 2 of 3 kamers 47 
Flatwoning 262 
Flatwoning b.g. 25 
Seniorenwoning 148 
Maisonette met meer dan 3 kamers 11.. 

258 497 +239 100 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 

Bij de huidige toewijzingsprincipes van de woningbouwvereniging, bestaat er een tekort voor de 
woningzoekenden die worden gerekend tot categorie I. Slechts 62 % wordt binnen twee jaren voorzien 
in de behoefte aan woonruimte. Uit de inschrijvingsgegevens bleek echter dat bijna alle 
woningzoekenden binnen deze termijn aan een woning geholpen zouden willen worden (zie par. 6.1). 
Wei zouden alle urgente woningzoekenden (volgens het SMB 62 % van de starters), gehuisvest kunnen 
word en. 
Tweederde van het aanbod op de woningmarkt waarvoor huishoudenscategorie I in aanmerking komt, 
wordt gevormd door appartementen. De grootste kans maken alleenstaanden tot 55 jaar dus op het 
verkrijgen van een appartement (en dan met name de appartementen met een slaapkamer). 
Het aanbod in 1991 en 1992 zou voldoende zijn om alle woningzoekenden uit categorie II aan 
woonruimte te helpen. Deze woningzoekenden komen met name in aanmerking voor flatwoningen (al 
dan niet per lift bereikbaar) met drie of vier kamers. Duplexwoningen en maisonettes met drie kamers 
maken slechts 14% uit van het aanbod waarvoor huishoudenscategorie II in aanmerking komt. Met 
betrekking tot de duplexwoningen ondervindt categorie II in principe geen concurrentie van andere 
categorieen. Een kwart van de huidige woningzoekenden uit categorie II zal in principe in 
dupl.exwoningen terecht komen, indien in de komende twee jaren het aanbod van dit type gelijk is aan 
het aanbod in de afgelopen twee jaren. 
Het ontbreken van concurrentie geldt niet voor de flatwoningen. Hiervoor komen namelijk ook 
woningzoekenden die behoren tot categorie Ill en IV, in aanmerking. De concurrentie is het grootst 
ten aanzien van de grote flatwoningen met lift. 
Woningzoekenden uit categorie III ondervinden in principe geen hinder van concurrentie van 
woningzoekenden uit andere categorieen, ten aanzien van grote eengezinswoningen (met vier of meer 
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kamers). Het aanbod van dit type in de afgelopen twee jaren (317) zou voldoende zijn om in de 
gehele huidige behoefte te voorzien. 
Het grote aanbod dat voor woningzoekenden uit categorie IV beschikbaar is, wordt met name 
veroorzaakt door de flatwoningen. lets meer dan de helft van het aanbod wordt bepaald door 
flatwoningen (met of zonder lift bereikbaar). Hiervoor komen echter ook andere categorieen in 
aanmerking. Het dee! van het aanbod waarvoor in principe uitsluitend woningzoekenden uit categorie 
IV in aanmerking komen, bedraagt 178 woningen (kleine eengezinswoningen, tlatwoningen op de 
begane grond en seniorenwoningen). In een tijdsbestek van twee jaar kan derhalve slechts 69 % van 
de woningzoekenden uit categorie IV aan specifiek voor deze doelgroep geschikte woonruimte, 
geholpen worden. Indien men alle huidige woningzoekenden uit categorie IV in seniorenwoningen zou 
willen huisvesten, dan is de laatste woningzoekende (bij een gelijkblijvend aanbod in de komende 
jaren) pas over vier jaar aan de beurt. 

6.5.2 De betaalbaarheid van het aanbod 

Bij de analyse van de betaalbaarheid van het aanbod gaan we uit van de normhuren zoals die door 
de woningbouwvereniging zijn opgesteld (zie paragraaf 6.2). Voor woningen met een huurprijs tot 
351 gulden, komen alleen huishoudens met een belastbaar jaarinkomen beneden 30.251 gulden in 
aanmerking. Voor woningen met minder dan 538 gulden komen woningzoekenden met een inkomen 
lager dan 40.000 gulden in aanmerking en de woningen met een huurprijs beneden 695 gulden worden 
in principe alleen toegewezen aan huishoudens met een maximaal jaarinkomen van 47 .000 gulden. 
Huishoudens wier belastbare jaarinkomen meer dan 47 .000 gulden is, dienen in principe meer dan 
695 gulden aan kale maandhuur te betalen. 
De onderstaande tabel laat de verhouding zien tussen het recente aanbod van huurwoningen in de 
verschillende huurprijskJassen en het aantal woningzoekenden dat in aanmerking komt voor een 
woning in die huurprijsklassen. 

Tabet 6.13: Aanbod/vraag-verhouding naar inkomen en huurprijs 

H uurprijsklassc Aanbod Vraag Aanbod minus 
(1991 en 1992) (per 1-1-1993) vraag 

tot 351 299 538 -239 

tot 538 695 741 +46 

tot 695 971 839 +132 

minimaal 695 87 239 -152 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 
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lndien alle woningzoekenden die in aanmerking komen voor een woning in de goedkoopste 
huurprijsklasse ook daadwerkelijk een goedkope woning zouden ambieren, dan schiet het aanbod 
daarin tekort. In de praktijk echter zal een dee! van de woningzoekenden die in aanmerking komen 
voor een goedkope huurwoning, een woning in een duurdere huurprijsklasse betrekken. Woningen 
met een huurprijs tot 538 werden in voldoende mate aangeboden, zodat het tekort in de goedkoopste 
huurprijsklasse wellicht geen probleem hoeft te vormen. 

In de duurste huurprijsklasse bestaat een relatief tekort. Gesteld dat het aanbod in 1991 en 1992 
maatgevend is voor het huidige aanbod, dan kan slechts 36% van de huidige woningzoekenden die 
zijn aangewezen op de duurste huurprijsklasse aan een financieel passende huurwoning worden 
geholpen. 
Omdat waarschijnlijk ook een dee! van de woningzoekenden die niet perse op een dure woning zijn 
aangewezen, wel een dure huurwoning ambieert, zal de vraag naar woningen in de duurste 
huurprijsklasse nog groter zijn dan in de bovenstaande tabel. Het berekende tekort in deze klasse kan 
derhalve ook groter zijn. 
De helft van de groep woningzoekenden die meer dan 695 gulden aan kale maandhuur dienen te 
betalen, bestaat uit twee- of meerpersoonshuishoudens met zelfstandige huisvesting en waarvan de 
aanvrager jonger is dan 55 jaar. Deze huishoudenscategorie komt in principe in aanmerking voor 
eengezinswoningen en flatwoningen met drie, vier of vijf vertrekken . lndien de 
woningbouwvereniging de hoge inkomensgroepen onder de woningzoekenden in dezclfde mate als 
andere woningzoekenden zou wensen te bedienen (waarbij ongeveer gelijke wachttijden bestaan), dan 
zou het tekort in de duurste huurprijsklasse aangevuld moeten worden met eengezins- en tlatwoningen 
met minimaal drie vertrekken. 

In de onderstaande tabel wordt het aanbod in 1991 en 1992 naar kameraantal en huurprijsklasse 
vergeleken met de voorkeuren voor kameraantal en huurprijsklasse. ln iedere eel van de tabel is 
enerzijds aanbod minus vraag weergegeven en anderzijds het percentage van de vraag dat via het 
aanbod in twee jaar bediend kan worden. 

Tabel 6.14: Confrontatie van aanbod en vraag naar kameraantal en huurprijsklasse 

Aantal kamers Huurprijsklasse Totaal 

< 351 351-538 538-695 > 695 

1 36 100% -1 0% -1 0% -3 0% 31 100% 

2 -54 61 % 43 1003 -15 253 -9 0% -35 85% 

3 -51 65% -85 49% 6 100% -50 0% -178 59 % 

4 -7 90% 37 100% 109 100% -11 72% 128 100% 

> 4 -11 21 % 32 100% 0 100% 50 100% 52 100% 

Totaal -87 75% 7 100% 97 1003 - 23 78% 

Bron: Woningbouwvereniging Waalwijk (1993) 
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In verhouding tot de voorkeur van de woningzoekenden per 1-1-1993 schiet het aanbod van goedkope 
en van 2-en 3-kamerwoningen tekort. Slechts 59% van de huidige woningzoekenden met een voorkeur 
voor een 3-kamerwoning zou deze voorkeur via het aanbod in de afgelopen twee jaren gerealiseerd 
zien. Met name in de huurprijsklasse 351-538 is het verschil tussen vraag en aanbod zeer groot. 
Zonder nieuwbouw in 1991 en 1992 zou dit verschil nog groter zijn geweest (in deze jaren vond 
namelijk een groot deel van de nieuwbouw in deze categorie plaats). lets duurdere 3-kamerwoningen 
worden veel minder gevraagd: het aanbod van 1991 en 1992 kan volledig in de huidige vraag 
voorzien. 
Het aanbod 2-kamerwoningen in 1991 en 1992 bedroeg 85% van de vraag per 1-1-1993 naar deze 
woningen. Met name in de goedkoopste huurprijsklasse is het verschil tussen vraag en aanbod groot. 
Door veel woningzoekenden wordt de voorkeur voor een goedkope 2-kamerwoning opgegeven, terwijl 
het aanbod daarbij achter bleef. 
De vraag naar goedkope woning en (beneden 351 gulden per maand) is anno 1-1-1993 25 % groter dan 
het aanbod in 1991 en 1992. De grootste versch ill en tussen vraag en aanbod bestaan er ten aanzien 
van de 2- en 3-kamerwoningen. De vraag naar goedkope 2- en 3-kamerwoningen is groot. Ook in het 
aanbod zijn ze goed vertegenwoordigd, doch in absolute zin blijft bet aanbod van deze woningen 
achter. Het lage percentage (21) van de bediening van de vraag naar grote, goedkope woningen 
vertekent de werkelijkheid. De vraag naar deze woningen is namelijk in absolute zin zeer klein. 

Opmerkelijk zijn enkele aanzienlijke relatieve overschotten (met andere woorden: daar waar het 
aanbod in 1991 en 1992 groter is dan de vraag per 1-1-1993). Goedkope 1-kamerwoningen 
(zit/slaapkamer-appartementen) worden door slechts weinig woningzoekenden geprefereerd, terwijl 
daarvan in de afgelopen twee jaar toch 50 op de markt kwamen . 
4-kamerwoningen in de huurprijsklasse 351-538 zijn zowel in de vraag als in het aanbod in grote mate 
vertegenwoordigd. Het aanbod is echter 28% groter dan de vraag. 
Een zeer groot overschot bestaat ten aanzien van de 4-kamerwoningen in de huurprijsklasse 538-695. 
Sl.echts 63 woningzoekenden geven hieraan de voorkeur, terwijl er in 1991 en 1992 172 beschikbaar 
kwamen (waarvan 20% nieuwbouw). De voorkeur voor dure, grote woningen is geringer dan het 
aanbod. 

In het algemeen geldt de discrepantie tussen het grote aantal grote woningen in het aanbod en de 
relatief geringe vraag naar grote woningen. De vraag naar 3-kamerwoningen is veel omvangrijker 
(40% van de totale vraag), terwijl deze slechts 19% van het aanbod uitmaken. 
Wellicht is de voorkeur van veel woningzoekenden voor een relatief kleine woning ingegeven door 
waakzaamheid voor al te hoge maandelijkse woonlasten. De voorkeur voor een 3-kamerwoning gaat 
immers vaak gepaard met de voorkeur voor een huur beneden 538 gulden. 
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W oningbehoefte en 
gewenst nieuwbouwprogramma: 
trendscenario versus marktscenario 

hoofdstuk 7 



7.1 Inleiding 

In bet woningmarktonderzoek is als basis voor de berekening van de gewenste uitbreiding van de 
Waalwijkse woningvoorraad in eerste instantie gebruik gemaakt van de methodiek van het 
Samenwerkingsverband Midden-Brabant. 
Voor erkenning van de onderzoeksresultaten met betrekking tot de kwalitatieve 
woningbouwprogrammering, is gebruikmaking van deze methodiek een vereiste. Deze methodiek 
wordt namelijk ook gebruikt als input bij de besluitvorming betreffende de aanvraag/toekenning van 
contingenten voor nieuwbouw in de regiogemeenten. De methodiek maakt een wezenlijk onderdeel 
uit van bet regionale volkshuisvestingsbeleid. Voordelen van het gebruik van de SMB-methodiek 
schuilen derhalve in de vergelijkingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten. 
Paragraaf 7 .2 beschrijft de berekening van de gewenste nieuwbouwproduktie via het SMB-modeL 

De berekende tekorten en overschotten op de woningmarkt die uit de SMB-methode naar voren 
komen, worden in paragraaf 7.3 geconfronteerd met de tekorten en overschotten die op basis van de 
enquete zijn berekend. 
Paragraaf 7.4 vergelijkt de berekende gewenste nieuwbouwproduktie met woningbouwplannen die 
momenteel in de pipe-line zitten. Tot slot wordt in paragraaf 7 .5 in kwantitatief opzicht een 
vergelijking gemaakt met de door de provincie vastgestelde richtgetallen voor de toevoeging aan de 
woningvoorraad op korte termijn. 

7 .2 Gewenste nieuwbouwproduktie via de SMB-methode 

Door het SMB wordt de gewenste woningvoorraad in het jaar 2000 berekend aan de hand van het 
huidige gebruik van de woningvoorraad, de voorkeuren van de ingeschreven woningzoekenden, de 
doorstroming in de koopsector en de prognose van de Waalwijkse leeftijdsopbouw in het jaar 2000. 
Deze methodiek heeft bet karakter van een "trendscenario". 
De verschillende stappen in de woningbehoefte-berekening van het SMB zijn achtereenvolgens 
uitgelegd in de bijlagen 7.la t/m 7.le. 

De huidige behoefte aan huurwoningen is iets groter dan de behoefte aan koopwoningen. Uit het 
proportionele woningbehoefteprofiel per 1-1-1993, zoals dat door het SMB is berekend door de 
woonwensen (de vraag) te verminderen met het jaarlijkse aanbod, blijkt dat 52 % van de vraag uitgaat 
naar huurwoningen. Het grootste deel van deze behoefte betreft grote (4 kamers of meer) en dure 
(meer dan 500 gulden kale maandhuur) eengezinswoningen (21 % van de totale woningbehoefte). 
Goedkope, grote eengezinswoningen en goedkope kleine meergezinswoningen (flatwoningen, 
appartementen, seniorenwoningen, appartementen) dragen beiden 7% bij aan de totale 
woningbehoefte. Dure grote meergezinswoningen maken 6% uit van de woningbehoefte. lets meer 
dan een derde van de behoefte aan huurwoningen gaat uit naar meergezinswoningen. In de behoefte 
aan koopwoningen nemen meergezinswoningen een ondergeschikte rol in: slechts 1 % van de totale 
woningbehoefte. 
Hetzelfde geldt voor kleine koopwoningen: 2 % van de totale behoefte bestaat uit de vraag naar kleine 
koopwoningen. Een kwart van de totale woningbehoefte betreft dure (meer dan 140.000 gulden) grote 
eengezinswoningen. Het aandeel van goedkope grote eengezins-huurwoningen in de woningbehoefte 
is 19%. 

De proportionele woningbehoefte van dit moment wordt geextrapoleerd naar de leeftijdsopbouw van 
de Waalwijkse huishoudens in het jaar 2000. De provinciale prognose van cle 
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huishoudensontwik.keling tot het jaar 2000 is hierbij de leidraad . 
Volgens die prognose zal het aantal huishoudens in 2000 met 163 zijn gegroeid ten opzichte van I 
januari 1993. Waalwijk zal dan aan 12740 huishoudens onderdak moeten bieden. De grootste groei 
vindt plaats in de leeftijdsklasse 50-55 jaar (37 3 ). Ook in de leeftijdscategorieen 18-25, 35-40, 55-60 
en >65 is de toename sterker dan gemiddeld in Waalwijk (nl. resp. 24, 32, 19 en 243). De kleinste 
groei is geprognostiseerd voor de klassen 45-50 en 60-65. Een afname van het aantal hoofdbewoners 
geldt voor de leeftijdsklassen 25-30 en 40-45. 
In de jongere leeftijdscategorieen varieert de ontwikkeling nogal. De afname van de groep 25-30 staat 
tegenover de toename van de groep 35-40. De oudere leeftijdsklassen daarentegen nemen allen in 
meer of mindere mate toe. Van vergrijzing is echter slechts in geringe mate sprake. In het jaar 2000 
zal 363 van de hoofdbewoners van huishoudens ouder dan 55 jaar zijn. Momenteel bedraagt dat 
percentage nog 35. Het aandeel van jonge huishoudens (tot 30 jaar) is in 2000 met bijna 2 3 
afgenomen tot 12%. Van verjonging van de huishoudens is dus evenmin in sterke mate sprake. 

Om aan de behoefte van dat moment te voldoen, zal de woningvoorraad in 2000 voor 51 % uit 
huurwoningen moeten bestaan (6553 woningen). 17% van de voorraad zal uit meergezinswoningen 
bestaan (waarvan 963 als huurwoning). 153 van de totale woningvoorraad heeft niet meer dan drie 
kamers. Gedifferentieerd naar type en grootte zal de woningvoorraad in 2000 er als volgt uit dienen 
te zien: 
Kleine goedkope en dure grote woningen zullen in 2000 de voorraad meergezins-huurwoningen 
domineren. De eerste met name ten behoeve van jonge (tot 30 a 35 jaar) en oude (> 65 jaar) 
huishoudens. 503 van de meergezins-huurwoningen heeft in 2000 niet meer dan drie kamers. 403 
van die kleine meergezins-huurwoningen dient geschikt te zijn voor bejaarden. 
Eengezins-huurwoningen zijn daarentegen vrijwel allemaal groot. Slechts 500 eengezins-huurwoningen 
(12 3 van de voorraad eengezins-huurwoningen) hebben minder dan vier kamers. Het merendeel van 
de grote eengezins-huurwoningen behoort tot de dure (volgens de huidige standaard) huurprijsklasse 
(753 heeft een kale maandhuur boven 500 gulden). 
In de voorraad koopwoningen is het aantal kleine woningen en het aantal meergezinswoningen zeer 
gering. Het aandeel van meergezinswoningen in de totale voorraad koopwoningen bedraagt I 3, het 
aandeel van kleine woningen 2 % . De gemiddelde koopwoning in het jaar 2000 is van het 
eengezinstype en bestaat uit minimaal vier vertrekken. De verhouding goedkoop/duur in de 
koopwoningvoorraad zal dan ca. 40/60 zijn. 

Vanaf 1 januari 1993 tot 1 januari 2000 zullen aan de woningvoorraad van Waalwijk 1391 woningen 
toegevoegd dienen te worden om in 2000 aan de behoefte te kunnen voldoen. 54% van die gewenste 
toevoeging bestaat uit huurwoningen. Een derde dee! van de toe te voegen woningen heeft niet meer 
dan drie kamers. Een op de vier woningen die toegevoegd moeten worden zijn meergezinswoningen. 
Opvallend is de gewenste afname van het aantal goedkope grote meergezins-huurwoningen. 
Per 1-1 -1993 staan er van dat type 68 woningen meer dan er per 1-1-2000 gewenst word en . 
Daarentegen is een behoorlijk omvangrijke uitbreiding van de voorraad kleine meergezins
huurwoningen gewenst. Aan de koopwoningvoorraad dienen met name dure en goedkope grote 
eengezinswoningen te worden toegevoegd. In vergelijking met de huidige omvang behoeft de voorraad 
kleine goedkope meergezins-huurwoningen tot 2000 de grootste uitbreiding. 

De tabel op de volgende pagina toont de gewenste toevoegingen in absolute zin, in relatieve zin ten 
opzichte van de totale gewenste toevoeging en in verhouding tot de voorraad per 1-1-1993. 
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Tabel 7. I: Gewenste toevoeging aan de voorraad tot 2000 (Trendscenario) 

Gewenst aantal toegevoegde woningen 

abs . in % tov % toename 
to tale tov huidige 
toevoeging voorraad 

HUUR Goedkoop Groot Eengezins 164 11.8 17 

Meegezins -68 -4.9 -13 

Klein Eengezins 87 6.3 82 

Meergezins 230 16.5 37 

Duur Groot Eengezins 90 6.5 5 

Meergezins 145 10.4 27 

Klein Eengezins 43 3.1 17 

Meergezins 66 4.7 29 

756 54.4 14 

KOOP Meergezins 2 0.1 2 

Eengezins Goedkoop Groot 253 18.2 12 

Klein 22 1.6 21 

Duur Groot 320 23.0 11 

Klein 14 1.0 18 

Woning met bedrijf 23 1.7 13 

Totaal 635 45 .6 12 

GENERAAL 1391 100 
TOTAAL 

Bron: SMB (1993) 

Tot zover de gewenste nieuwbouwproduktie volgens het SMB-model , hier trendscenario genoemd. 
In het SMB model zitten echter ook een aantal marktinvloeden. Oorspronkelijk leidde de proportionele 
woningbehoefte in het SMB-model, na doorberekening van de cijfers naar het jaar 2000, tot een 
verhouding 54 : 46 (huur versus koop) in de gewenste toevoeging aan de woningvoorraad (zie 
bovenstaande tabel). In tweede instantie werd door bet SMB de behoefte bijgesteld , waarbij de huidige 
gunstige rente-stand en de grote koopbehoefte verdisconteerd zijn. Dit leidt tot een verhouding 40 : 
60 (huur versus koop) in de gewenste toevoeging . 
In de volgende paragraaf vergelijken we de trendmatige nieuwbouwprogrammering van het SMB met 
de nieuwbouwproduktie die wenselijk zou zijn indien een marktscenario gehanteerd wordt: de 
woonwensen van verhuisgeneigden zijn in zo'n scenario minder geconditioneerd . De enquete geeft 
een goede afspiegeling van de wensen in een marktscenario. 
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7.3 Vergelijking met enquete-resultaten 

De vergelijking van de resultaten van de SMB-berekening met de enqu~te-resultaten zal met name 
betrekking hebben op de kwalitatieve aspecten van de gewenste toevoeging aan de woningvoorraad. 
Centraal in de vergelijking staat de verhouding tussen het aandeel van de huur- en de koopsector in 
het woningtekort. 

In de enqu~te werd slechts een dee! van de vraag (van Waalwijkse doorstromers) gemeten, namelijk 
van huishoudens die momenteel reeds over zelfstandige woonruimte beschikken. De huidige vraag 
van Waalwijkse starters en van huishoudens van buiten Waalwijk (zowel starters als doorstromers) 
kon niet via de enqu~te worden ge"inventariseerd. 
Omdat de vraag van deze groepen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de totale vraag op de 
Waalwijkse woningmarkt, kan niet volstaan worden met het !outer meten van de vraag van 
Waalwijkse doorstromers. Voor het berekenen van de totale vraag is gebruik gemaakt van 
migratiecijfers uit het recente verleden. Bekend is namelijk wat het aandeel was van de Waalwijkse 
starters en vestigers in bet totaal aantal betrokken woningen in Waalwijk. 
De verhoudingen in de recent betrokken woningen van Waalwijkse starters, huishoudens uit de 
randgemeenten en huishoudens van buiten het onderzoeksgebied ten opzicbte van de Waalwijkse 
doorstromers, zijn, in kwantitatieve zin, maatgevend voor de omvang van de buidige vraag van die 
groepen. Gesteld wordt dat in de buidige vraag deze verhoudingen niet veel gewijzigd zullen zijn. 
De berekening is dus als volgt: 

34% van de Waalwijkse huishoudens is verhuisgeneigd: omgerekend naar de totale populatie 
is dit 0.34 * 11349 = 3859. Bijna vierduidend Waalwijkse huishoudens zijn verhuisgeneigd. 
89% van deze groep gaf aan een woning in Waalwijk geschikt te vinden: 3455 buishoudens. 
in de recent betrokken woningen was het aandeel van Waalwijkse starters ten opzichte van 
Waalwijkse doorstromers 25.0%. Gesteld wordt dat momenteel 0.250 * 3455 = 864 potentele 
starters een woning in Waalwijk wensen. 
in de recent betrokken woningen was het aandeel van huishoudens uit de randgemeenten ten 
opzichte van Waalwijkse huishoudens (zowel starters als doorstromers) 14. 3 % . Gesteld wordt 
dat momenteel 0.143 * (3455 +864) = 620 huishoudens vanuit de randgemeenten een woning 
in Waalwijk wensen. 
in de recent betrokken woningen was het aandeel van huishoudens van buiten het 
onderzoeksgebied ten opzichte van Waalwijkse buishoudens (zowel starters als doorstromers) 
13.8%. Gesteld wordt dat momenteel 0.138 * (3455+864) = 597 huishoudensde vraag van 
buiten bet onderzoeksgebied een woning in Waalwijk wensen. 

Ook in kwalitatieve zin wordt het recente verleden gehanteerd als indicatie voor de huidige vraag van 
Waalwijkse starters, huishoudens uit de randgemeenten en huishoudens van buiten het 
onderzoeksgebied. Het aandeel van de verscbillende woningtypen in de betrokken woningen wordt 
gebruikt. Ondanks deze 'trendmatige' doorberekening, typeren we dit scenario toch als 
"marktscenario". 
In kwalitatief opzicht ziet de huidige vraag op de Waalwijkse woningmarkt er als volgt uit: 
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Tabel 7.2: De kwalitatieve vraag op basis van de enqu~te 

Woningtype Vraag van verschillende groepen 

Waalwijkse Waalwijkse Huishoudens Huishoudens Tota al 
doorstromers starters uit van buiten 

randgemeenten onderzoeks- 11 

(doorstromers gebied 
en starters) (doorstromers 

en starters) 

Kleine eengezinshuur 449 28 29 38 544 

Grote eengezinshuur 598 130 133 127 988 

Kleine meergezinshuur 314 187 52 38 591 

Grote meergezinshuur 90 144 52 38 324 

Kleine eengezinskoop 127 15 29 13 184 

Grote eengezinskoop 1824 360 319 343 2846 

Kleine meergezinskoop 38 0 6 0 44 

Grote meergezinskoop 14 0 0 0 14 

Totaal 3455 864 620 597 5536 

Bron: Enqucte (1993) 

De beersende vraag naar woningen in Waalwijk betreft grote eengezinswoningen in de koopsector. 
Ook als we de kwalitatieve vraag confronteren met bet aanbod, blijkt dit (zie tabel 7 .3). Met bet 
aanbod wordt gedoeld op de woningen die door de buidige verbuisgeneigde buisboudens worden 
acbtergelaten als zij daadwerkelijk verbuizen. Van de 3859 woningen die vrij zullen komen, wordt 
bet merendeel gevormd door grote eengezinswoningen. De buursector is in bet aanbod in veel grotere 
mate vertegenwoordigd dan in de vraag. De confrontatie van de vraag met bet aanbod resulteert in 
een groot tekort aan grote eengezinswoningen in de koopsector en een overscbot aan grote 
eengezinswoningen in de buursector. Het tekort is meer dan vijf keer zo groot als bet overscbot. 
In de buursector bestaat w~l een beboorlijk groot tekort aan kleine eengezins- en 
meergezinsbuurwoningen. Het tekort in de koopsector betreft met name de grote eengezinswoningen, 
bowel bet aanbod eveneens niet in de vraag naar kleine eengezinswoningen kan voldoen . Het tekort 
aan meergezinswoningen in de koopsector is zeer klein. 
In bet tekort bedraagt de verbouding buur versus koop 35 : 65. 

Bijlage 7 .2 laat zien dat bet tekort aan buurwoningen vrijwel uitsluitend de sociale buursector betreft . 
Het verscbil tussen vraag en aanbod in de sociale buursector bedraagt een kleine 500 woningen. 
Particuliere buurwoningen word en zeer weinig gevraagd (5 % ) en ook in geringe mate aangeboden 
(9%). Er bestaat in Waalwijk een overscbot aan particuliere buurwoningen (88), met name aan 
woningen met meer dan drie vertrekken. 
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Tabel 7 .3: Confrontatie van vraag en aanbod op basis van de enqueteresultaten 

Woningtype Vraag Aanbod Tekort/overschot Aandeel in 
tekort 

Kleine eengezinshuur 544 146 - 398 20 

Grote eengezinshuur 988 1239 + 251 0 

Kleine meergezinshuur 591 297 - 294 15 

Grote meergezinshuur 324 358 + 34 0 

Kleine eengezinskoop 184 39 - 145 7 

Grote eengezinskoop 2846 1771 - 1075 55 

Kleine meergezinskoop 44 9 - 35 2 

Grote meergezinskoop 14 0 - 14 1 

Totaal 5536 3859 - 1677 (aanbod - vraag) 
- 1961 (som van 100 

tekortschietende 
typen) 

Bron: Enquete (1993) 

Vergelijken we het marktscenario (de berekeningen op basis van de enquete-resultaten met het 
trendscenario (de SMB-resultaten), dan blijken er opvallende verschillen te bestaan. 
In het trendscenario is er een groot tekort aan grote eengezins-huurwoningen, terwijl het 
marktscenario juist een overschot van dit type laat zien: Een soortgelijk verschil betreft de kleine 
eengezins-huurwoningen: het tekort aan deze woningen is volgens het marktscenario aanzienlijk groter 
dan volgens het trendscenario. 
Beide scenario's tonen een groot tekort aan grote eengezins-koopwoningen, doch uit de enquete kumt 
een aanzienlijk groter tekort naar voren. 
Mogelijke verklaringen voor dit verschil zijn de invloed van het vigerende 
woonruimteverdelingssysteem in Waalwijk in het trendscenario . Dit systeem is geen simulatie van de 
markt maar werkt sturend. Woningzoekenden houden bij inschrijving rekening met de slaagkans. Zo 
geeft men veelvuldig een voorkeur voor grote eengezinswon.ingen op, domweg omdat deze veel 
worden aangeboden. In het marktscenario heeft de haalbaarheid van een toewijzing minder gewicht 
en geeft men aan een voorkeur te hebben voor een kleinere, vaak goedkopere woning. 
Ook is het meetpunt van invloed op het marktscenario: de enquete is afgenomen in april 1993, een 
tijdstip waarop de (hypotheek)rente laag is en er op de koopmarkt sprake is van een ware hausse. De 
grote voorkeur voor de koopsector is mede be'invloed door deze 'tijdgeest'. Met name de duurdere, 
grote huurwoningen ondervinden in die periode forse concurrentie van hun equivalenten in de 
koopsector. 
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Tabel 7.4: Vergelijking trend - marktscenario 

Woningtype Trend (SMB) Markt (enquete) 
aandeel in 

Aandeel in Aandeel in de tekort 
proportioneel gewenste 
woningbehoefte- toevoeging aan 
profiel de voorraad 

Kleine eengezinshuur 4 9 22 

Grote eengezinshuur 28 18 0 

Kleine meergezinshuur 9 22 12 

Grote meergezinshuur 10 6 0 

Kleine eengezinskoop 2 3 5 

Grote eengezinskoop 44 42 59 

Meergezinskoop 1 0 2 

Totaal 98 (overig: 100 100 
woningen met 
bedrijf) 

Bron: Enquete (1993) 

Het verschil in programma's is echter niet alleen een gevolg van de werkwijze maar ook van de 
randvoorwaarden bij de bij de uitvoering ervan. Bij het vigerende woonruimteverdelingssysteem kan 
het trendscenario de doorslaggeven. Bij een aanpassing van dit systeem in de richting van een meer 
marktgerichte toewijzing kan het marktscenario als leidraad dienen. 
Welke keuzes men ook maakt, een adequate afstemming tussen het woonruimteverdelingssysteem en 
investeringen in het kader van strategisch voorraadbeheer zijn van groot belang! 

7.4 De mogelijke nieuwbouwprogramma's vergeleken met 'pipeline-plannen' 

De feitelijke nieuwbouw in Waalwijk zal op de korte termijn vooral plaatsvinden in bestaand stedelijk 
gebied. Met name in het Centrum is al in 1994 ruimte voor een groot aantal nieuwe woningen. In 
Antoniusparochie en Zanddonk zijn (in 1994 en in 1996) nieuwbouwprojecten voorzien op enkele 
kleine lokaties die beschikbaar zijn gekomen (of nog moeten komen) door verhuizing van de daar 
aanwezige scholen. In Besoyen en in Zanddonk staat uitbreiding van het bestaand stedelijk gebied 
gepland . In Besoyen-West is ruimte voor ca. 50 nieuwe woningen, in Zanddonk-Zuid voor ca. 319 
(t/m 1997). 
Momenteel lijkt een groot deel van de nieuwbouw t/m 1997 in de vrije sector gebouwd te gaan 
worden (ca. 55%). 30% van de nieuwbouw t/m 1997 zal , volgens de huidige inzichten, plaats vinden 
in de sociale huursector en 15 % in de sociale koopsector. 
In tabel 7 .5 zijn de vermoedelijke aantallen nieuwbouwwoningen naar grootte (kleine woningen 
hebben minder dan vier kamers; grote woningen beschikken over vier kamers of meer), naar type 
(eengezins of meergezins) en naar financieringscategorie weergegeven. Een essentieel voorbehoud ten 
aanzien van deze aantallen betreft de 'zekerheid' van de nieuwbouw-plannen . Wijzigingen met 
betrekking tot de grootte, het type, de financieringscategorie, het aantal en het jaar waarin de 
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woningen gebouwd en opgeleverd worden, zijn niet uitgesloten. 

Tabel 7.5: Geplande nieuwbouw (1993 - 1997) naar financieringscategorie, type en grootte 

Grootte en type Financieringscategorie 

Soc. huur Soc. koop Vrije sector 
(huur/koop) 

Eengezins-klein 109 (waarvan 85 0 0 
aan!eunwon. en 24 
in woongem.) 

Eengezins-groot 20 147 403 (waarvan min. 12 
huur en 12 semi-bung.) 

M eergezins-klein 112 (waarvan 82 0 127 (alien app. waarvan 
app.) min. 83 huur) 

Meergezins-groot 42 0 96 (alien app. waarvan 
min. 10 koop) 

Bron: Gem. Waalwijk/Scctor RO, Dienst SO (1993) 

In deze vorm zijn de cijfers met betrekking tot de nieuwbouwproduktie nog niet te vergelijken met 
het berekende gewenste nieuwbouwprogramma van het SMB. Daartoe dient een vertaling naar de 
prijsklassen van de geplande nieuwbouwwoningen plaats te vinden. 
Slechts een dee! van de te bouwen sociale huurwoningen zal waarschijnlijk tot de goedkope voorraad 
behoren. Aannemelijk is dat men slechts in staat zal zijn de huur van kleine appartementen te 
beperken tot maximaal f 500,-. 
Alie nieuw te bouwen sociale koopwoningen worden tot de goedkope koopwoningen gerekend (dit 
betekent dat de marktwaarde niet meer dan f 140.000 zal bedragen). Van de geplande woningen in 
de vrije sector is de verhouding huur/koop onbekend. In de volgende tabel, die de geplande 
nieuwbouwproduktie toont (aangepast aan de categorisering van het SMB), zijn dientengevolge achter 
de dure huur- en koopwoningen vraagtekens geplaatst. 
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Tabel 7 .6: Geplande nieuwbouw, naar sector, type en grootte 

GepJande nieuwbouw-
produktie 

HUUR Goedkoop Groot Eengezins 0 

Meergezins 0 

Klein Eengezins 0 

Meergezins 82 

Duur Groot Eengezins 20 (soc) + ? (part) 

Meergezins 42 (soc) + ? (part) 

Klein Eengezins 109 (soc) + ? (part) 

Meergezins 30 (soc + ? (part) 

'! 

KOOP Meergezins min. 10 

Eengezins Goedkoop Groot 147 

Klein 0 

Duur Groot ? 

Klein ? 

Woning met bedrijf ? 

Totaal ? 

GENERAAL 1121 
TOTAAL 

Vergelijken we deze aantallen met de gewenste toevoeging, dan blijkt het volgende: 
de geplande du re kleine eengezinshuurwoningen (I 09 in de sociale huursector en een 
onbekend aantal in de particuliere huursector) passen wet in het marktscenario (tekort van 398 
woningen), maar zijn onder het oogpunt van het trendscenario problematischer (overschrijden 
het programma van 43); 
de meergezinskoopwoningen die in de pipeline zitten (minimaal 10 appartementen) 
overschrijden de gewenste nieuwbouw van dit type; zowel uit de woningbehoefteberekeningen 
van het SMB, als uit de enquete blijkt een bijna verwaarloosbare behoefte aan 
meergezinskoopwoningen. Deze resultaten worden ondersteund door uitspraken van een bij 
de NVM aangesloten makelaar in een interview dat in het kader van het 
woningmarktonderzoek plaats vond. Volgens deze makelaar (wiens aandeel in de branche, 
naar eigen zeggen, ca. 40% bedraagt) is er nauwelijks een markt voor koopappartementen. 
Dergelijke woningen hebben niet de voorkeur van zijn clienten. 
Gesteld kan worden dat in woningmarkttechnisch opzicht, de nieuwbouw van meergezins
koopwoningen bepaalde risico's met betrekking tot de afzet, inhoudt. Uiteraard geldt dit 
slechts in een 'ontspannen' markt. De huidige Waalwijkse woningmarkt lijkt echter veeleer 
'Op een aanbiedersmarkt. In een marktscenario is er slechts beperkte ruimte voor nieuwbouw 
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van dit type koopwoningen. 
de dure, kleine eengezinshuurwoningen die in de pipeline zitten, betreffen zeer specifieke 
woonvormen (aanleunwoningen en woongemeenschap). De behoefte aan dergelijke woningen 
kan met het SMB-model niet gemeten warden, doch zal in de praktijk zeker wel aanwezig 
zijn. De discrepantie die lijkt te bestaan, levert naar alle waarschijnlijkheid geen prablemen 
op. 

7.5 Tot slot 

De officiele (door de pravincie en het Samenwerkingsverband Midden-Brabant) verwachte uitbreiding 
van de Waalwijkse woningvoorraad gedurende de periode 1993 t/m 1999 bedraagt 1275 woningen. 
In 1993 wordt de geringste toename verwacht. In de vier volgende jaren is de verwachting echter dat 
dat de woningvoorraad iets sterker zal groeien dan in het recente verleden (gemiddeld ca. 210 
woningen per jaar). De jaren daarna zal de toename naar verwachting weer iets afnemen. 
Op basis van het huidige gebruik van de voorraad, de huidige behoefte aan huurwoningen en de 
doorstraming in de koopsector gedurende het laatste jaar, is door het SMB voor de periode 1-1-1993 
tot 1-1-2000 een gewenste kwantitatieve toevoeging aan de voorraad berekend van 1391 woningen. 
Dit betekent dat de door het SMB berekende gewenste toevoeging aan de voorraad grater is dan de 
officiele verwachte toename. 
Op grand van de enquete blijkt zelfs dat, indien Waalwijk met haar bouwprogramma voldoet aan de 
verwachtingen van het SMB en de provincie, dan nog niet geheel voorzien kan worden in de 
berekende huidige woningbehoefte. Op grand van de berekeningen gebaseerd op de enquete is een 
nieuwbouwproduktie van bijna 2000 woningen nodig, teneinde te voorzien in de woningbehoefte van 
de komende jaren. 
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Samenvatting, conclusies en 
aanbevelingen 

hoofdstuk 8 



8.1 Stad in de regio 

8.1.1 Ontwikkeling in de woningvoorraad. 

Allereerst de relatieve groei van de woningvoorraad. 
In de afgelopen zes jaar is de Waalwijkse voorraad met 11 % gegroeid, de gezamelijke voorraad in 
de drie randgemeenten met 16%. De Waalwijkse voorraad nam in die periode met 1084 woningen 
toe tot 11.349 woningen. De gemiddelde jaarlijkse toename bedroeg 181 woningen. 
Een logisch gevolg van het geringere groeitempo van de Waalwijkse voorraad, is het feit dat het 
aandeel van de Waalwijkse woningvoorraad in de totale voorraad in het onderzoeksgebied (bestaande 
uit de gemeenten Sprang-Capelle, Loon op Zand, Drunen en Waalwijk) momenteel kleiner is dan in 
1987. Dat aandeel daalde met iets meer dan 1 % van 39.6 naar 38.5%. Volgens het vigerende 
streekplan zou Waalwijk echter als centrale stad in de regio, haar positie op de regionale 
woningvoorrraad minimaal moeten behouden en zelfs moeten uitbouwen om het verwachte positieve 
migratiesaldo van Midden-Brabant deels (samen met de andere centrale stad: Tilburg) op te nemen. 

Dientengevolge houdt de groei van de Waalwijkse woningvoorraad geen gelijke tred met de 
toenemende ruimteconsumptie. We zagen in par. 3.4, waar de dalende gemiddelde woningbezetting 
als indicator gebruikt werd voor de trend naar meer ruimteconsumptie, dat in de jaren 80 'theoretisch' 
(en zeer waarschijnlijk ook in de praktijk), een dee! van de Waalwijkse bevolking genoodzaakt was 
de gemeente te verlaten. 
In de randgemeenten (Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle) daarentegen, bestond in die jaren 
ruimte voor een additionele woningvraag. Pas in 1991 keert deze ontwikkeling. In de laatste twee 
jaren komt men ook in de randgemeenten woningen tekort om in de bevolkingsaanwas en de trend 
naar ruimer wonen te voorzien. Juist in Waalwijk is vanaf 1991 voor het eerst sinds 1981 weer ruimte 
voor een additionele woningvraag. 

De onevenwichtige graei van Waalwijk ten opzichte van de randgemeenten heeft ook een kwalitatief 
aspect. Bezien we de voorraad naar ouderdom, type en graotte dan ontstaat het volgende beeld. 
In vergelijking met Drunen en Loon op Zand is de Waalwijk woningvoorraad gemiddeld ouder. De 
voorraad in Drunnen en Loon op Zand is namelijk vanaf 1970 zeer sterk gegroeid: meer dan de helft 
van de huidige voorraad is toen gebouwd. In Sprang-Capelle is het vooraorlogse dee! van de voorraad 
relatief het graotst (17% ), terwijl daar ook vanaf 1980 een aanzienlijke toename van de voorraad heeft 
plaats gevonden. 
Naar type (eengezins-meergezins) bezien, telt de Waalwijkse woningvoorraad een grater percentage 
meergezinswoningen dan de drie andere gemeenten in het onderzoeksgebied. 
Daarentegen wijkt de Waalwijkse voorraad niet erg af van de drie andere gemeenten naar grootte van 
de woningen (aantaJ vertrekken): het percentage grate woningen is in alle vier de gemeente grater dan 
in de landelijke voorraad. 

Sectoraal zijn er de volgende verschillen tussen Waalwijk en de randgemeenten. 
Het aandeel van de koopsector in de Waalwijkse voorraad is kleiner dan in de drie randgemeenten 
De relatieve omvang van de koopsector is echter vergelijkbaar met het aandeel van de koopsector in 
de landelijke woningvoorraad . Een verschil met het landel ijke beeld is dat de koopsector in heel 
Nederland sinds 1987 aanzienlijk is toegenomen (4%), terwijl de Waalwijkse woningvoorraad een 
daling van de koopsector te zien gaf. 
Nfet alleen bij de landelijke groei van de koopsector blijft Waalwijk achter. De verschillen tussen 
Waalwijk en de randgemeenten ten aanzien van de relatieve omvang van de koopsector, zijn in de 
laatste jaren eveneens grater geworden als gevolg van de nieuwbouwactiviteiten in de koopsector door 
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Dronen, Sprang-Capelle en Loon op Zand. 
Het grote aandeel van de koopsector in de nieuwbouwproduktie drie randgemeenten, strookt overigens 
niet gebeel met de recent berekende gewenste nieuwbouwprogramma's voor deze gemeenten (in bet 
Volksbuisvestingsonderzoek Stadsgewest Waalwijk (Companen, 1987) en in bet Regionale 
Volksbuisvestingsplan (SMB, 1990). 

8.1.2 Bevolkingsontwikkelingen 

Ook de bevolking in de drie andere gemeenten in bet woningmarktgebied groeit in een aanzienlijk 
boger tempo dan in Waalwijk. In de afgelopen zes jaren is het bevolkingsaantal van de gemeente 
Waalwijk toegenomen van 28.557 in 1987 tot 29.405 in 1993 (3% groei). In Sprang-Capelle, Drunen 
en Loon op Zand bedroeg deze groei respectievelijk 6, 8 en 8 % . 
De geringe toename van de Waalwijkse bevolking is met name toe te scbrijven aan de negatieve 
migratiesaldi in de jaren 1987 t/m 1990. 
In 'kwalitatief opzicbt zijn er ook verscbillen met de randgemeenten, namelijk in de mate van 
ontgroening (afname van bet aandeel van de jongste leeftijdsgroepen) en vergrijzing (toename van de 
oudste leeftijdsgroepen). In de Waalwijkse bevolkingsontwikkeling is er zowel sprake van ontgroening 
als van vergrijzing. Gesteld kan worden dat de ontgroening van de bevolking met name plaats vond 
in de leeftijdsklasse 15-24 jaar. De vergrijzing zal, naar verwacbting, in de toekomst toenemen. De 
categorie 45-64 jaar groeide tijdens de afgelopen jaren namelijk in het hoogste tempo: gemiddeld 2 % 
per jaar. 
Drunen en Sprang-Capelle zijn per 1-1-1992 minder vergrijsd dan Waalwijk en zijn "groener". In 
Drunen is bet percentage inwoners beborend tot de de oudste leeftijdsklasse, opvallend laag. Loon 
op Zand lijkt per 1-1-1992 qua leeftijdsopbouw bet meest op Waalwijk. 
Indien de buidige ontwikkelingen zich voortzetten, zal in de toekomst de vergrijzing in Waalwijk 
aanzienlijk groter zijn dan in de randgemeenten: de leeftijdsgroep 45-64 jaar is in Waalwijk sterker 
vertegenwoordigd en groeit bovendien sneller. 

In absolute zin was de verbuisbeweging vanuit Waalwijk naar Drunen en Loon op Zand gedurende 
de periode 1987 t/m 199 l groter dan naar Sprang-Capelle. Hetzelfde geldt voor de omgekeerde 
verhuisbeweging. 
In par. 3.3. zagen we echter dat de 'donorfunctie' van Waalwijk voor Sprang-Capelle evident is. Yoor 
Drunen en Loon op Zand geldt dit in veel mindere mate. 

In de periode van 1987 tot 1991 beeft Waalwijk aanzienlijk meer inwoners zien vertrekken dan er in 
de stad zijn komen wonen. Dit gegeven is niet in overeenstemming met het ruimtelijke spreidings
beleid van het Rijk, de provincie en bet SMB, waarin Waalwijk een rol als groeiende centrum
gemeente is toebedacbt. Waalwijk staat in dit opzicht ecbter niet alleen: ook in Tilburg heeft men 
lange tijd hoge negatieve migratiecijfers gekend. In 1987 kwam daar in Tilburg voor het eerst 
verandering in. In Waalwijk Jijkt een kentering zicb voor te doen vanaf 1990. In eerste instantie met 
name dankzij een boog positief buitenlands migratiesaldo en in 1991 ook dankzij positieve 
migratiesaldi ten opzichte van Drunen, Loon op Zand, de SMB-regio en heel Nederland. 
In 199 l is er ten opzichte van Drunen en Loon op Zand voor het eerst sinds een groot aantal jaren 
weer een vestigingsoverschot en ten opzicbte van Sprang-Capelle slecbts een gering negatief 
migratiesaldo. Het feit dat in dat jaar in Waalwijk de groei van de woningvoorraad groter was dan 
gemiddeld in de voorafgaande jaren, terwijl in Drunen en Loon op Zand die groei met ongeveer 50% 
is gedaald, is daaraan waarscbijnlijk debet. De nieuwbouwproduktie in Drunen en Loon op Zand was 
in 1991 nog iets groter dan het richtgetal in het kwantitatieve bouwprogramma, maar het verschil was 
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beduidend minder groat dan in voorgaande jaren. In 1990 bijvoorbeeld was de nieuwbouwproduktie 
in Drunen nog drie keer zo groat als het richtcijfer. 
In het Regionale Volkshuisvestingsplan 1990-1995 (SMB, 1990) werden ruimtelijke oplossingen ter 
oplossing van de negatieve migratiesaldi van Waalwijk, ten doel gesteld. Het keerpunt in het 
Waalwijkse migratiesaldo kan waarschijnlijk deels daaraan toegeschreven warden, maar van grote 
invloed is zeer zeker de beperking van de nieuwbouwproduktie in Drunen en Loon op Zand. 

8.1.3 De woningmarktpositie van Waalwijk in de regio 

De woningmartktpositie van Waalwijk ten opzichte van de drie randgemeenten is in beeld te brengen 
via de analyse van recente verhuisbewegingen (gekozen is voor een periode van twee jaar: van ca. 
april 199 l tot april 1993). In een groat aantal opzichten onderscheidt de recente verhuisbeweging 
vanuit Waalwijk naar de randgemeenten zich van de verhuisbeweging binnen de Waalwijkse 
gemeentegrenzen: 

het aandeel van starters is in het vertrek naar de randgemeenten groter dan in de binnen
gemeentelijke verhuizingen (tot 1992 werden in de randgemeenten veel premie A-woningen 
verkocht aan starters uit Waalwijk); 
in het vertrek domineren jonge tweepersoonshuishoudens met een relatief hoog inkomen uit 
arbeid en een relatief hoog opleidingsnbiveau; in de verhuizingen binnen Waalwijk is het 
aandeel van gezinnen groter en het inkomensniveau lager; 
de vertrokken huishoudens betrokken vaker een eengezinskoopwoning, waarin zij bovendien 
over meer comfort kunnen beschikken (vaker dan de betrokken woning van huishoudens die 
binnen Waalwijk verhuisden, betreft het een "2 onder l kap"-woning en ook vaker zijn een 
schuur, een garage, een tweede toilet en prive-buitenruimten aanwezig); met name de 
aanwezigheid van een garage en het grote kaveloppervlak blijken belangrijke pull-factoren 
van de eengezinswoningen in de randgemeenten 1

; 

de huidige maandelijkse woonlasten van huishoudens die vanuit Waalwijk naar de 
randgemeenten vertrokken zijn, zijn gemiddeld hoger dan die van huishoudens die binnen 
Waalwijk zijn verhuisd; dit geldt voor zowel starters als doorstromers en ook voor de 
huishoudens die in een huurwoning terecht zijn gekomen; wat betreft de woonlasten in 
koopwoningen is het beeld complexer: de maandelijkse hypotheeklasten van vertrokken 
huishoudens zijn gemiddeld lager dan die van huishoudens die binnen Waalwijk verhuisden, 
terwijl daarentegen het percentage dat meer dan JIOOO,- aan hypotheeklasten betaalt in de 
randgemeenten hoger is; de zeer dure koopwoningen in Waalwijk trekken het gemiddelde 
omhoog; 
de tevredenheid met de nieuwe woning en woonomgeving is onder huishoudens die naar 
de randgemeenten verhuisden groter dan onder degenen die binnen Waalwijk verhuisden (dit 
geldt met name voor de starters onder de vertrokken huishoudens); de grotere tevredenheid 
met de woonomgeving betreft de speel- en groenvoorzieningen, het onderhoud van de 
openbare ruimte, de sociale veiligheid , de contacten met medebewoners en het aanzien van 
de buurt. 

Kortom: het lijkt erop dat het vestigingsmilieu in de randgemeenten zowel voor startende als 
doorstromende huishoudens meer wervend is. Daarbij speelt het aanbod van koopwoningen zeker een 
rot. Wanneer Waalwijk zijn centrumfunctie wit waarmaken, zal het met name voor groepen die zich 
op de koopsector orienteren, een alternatief moeten bieden. 
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8.2 Waalwijk nader bezien 

Particuliere huurwoningen en koopwoningen zijn m Waalwijk gemiddeld groter dan nonprofit
huurwoningen. 
Wat betreft de huursector geldt dat in vergelijking met zowel de woningvoorraad in Noord-Brabant 
als de hele Nederlandse woningvoorraad, de Waalwijkse voorraad relatief meer goedkope 
huurwoningen bevat. In Waalwijk behoort 38 % van de nonprofit-huurwoningvoorraad tot de goedkope 
categorie (minder dan f500,-; prijspeil 1993). Het goedkope deel van de voorraad is in de afgelopen 
zes jaar niet of nauwelijks geslonken. 
Wat betreft de koopsector valt op dat de gemiddelde verkoopprijs in de regio waartoe Waalwijk en 
de randgemeenten behoren (regio Den Bosch van de NVM), hoger is dan gemiddeld in Nederland. 
Opmerkelijk in de waarde van de Waalwijkse koopwoningvoorraad is het "gat" tussenf 150.000 en 
f 250.000: relatief weinig koopwoningen in Waalwijk behoren tot de middelste prijs-categorieen. 
Goedkope woningen (tot 150.000) en zeer dure woningen (250.000 en meer) zijn goed vertegenwoor
digd . Woningen met een waarde tussen 150.000 en 200.000 daarentegen nfet. 2 

8.2.1 Het gebruik van de Waalwijkse woningvoorraad 

Ruim een kwart van de Waalwijkse woningen is onderbezet. Deze onderbezetting is echter niet 
verwonderlijk. De woningvoorraad bestaat voor 80% uit 4- en 5-kamerwoningen, terwijl meer dan 
de helft van de huishoudens slechts een of twee personen telt. Er zijn derhalve onvoldoende kleine 
woningen om de kleine huishoudens "passend" te huisvesten. 
Met betrekking tot de relatie tussen grootte van het huishouden en aantal vertrekken van de woning 
bestaat er een opvallende discrepantie tussen het huidige gebruik en de toewijzingsregels van de 
woningbouwvereniging: een groot percentage (45%) van de eenpersoonshuishoudens in Waalwijk 
woont in een woning met vier of meer vertrekken. In de nonprofit-huursector komen eenpersoons
huishoudens volgens de normen van het toewijzingssysteem van de woningbouwvereniging vrijwel 
niet in aanmerking voor een woning met meer dan drie vertrekken (slechts schaars voorkomende 
maisonnettes met drie slaapkamers zijn voor oudere eenpersoonshuishoudens in principe bereikbaar) . 

lets meer dan 50% van de alleenstaanden en eenoudergezinnen moet tot de aandachtsgroep van het 
volkshuisvestingsbeleid worden gerekend. 31 % van de twee- en meerpersoonshuishoudens behoort 
eveneens daartoe. In totaal behoort 36% van de huishoudens in Waalwijk tot de aandachtsgroep van 
het volkshuisvestingsbeleid. Dit percentage is vergelijkbaar met het meest recente landelijke cijfer: 
per 1- 1-1990 behoort van alle Nederlandse huishoudens 42% tot de aandachtsgroep . 
In het kort kan met betrekking tot het gebruik van de voorraad door aandachtsgroepen van het 
volkshuisvestingsbeleid gesteld worden dat zij vaker (dan niet-aandachtsgroepen) een sociale 
huurwoning, een meergezinswoning, een rijtjeswoning en een kleinere woning bewonen. Van alle 
huishoudens die tot de aandachtsgroep behoren, bewoont 30% een koopwoning. Dit percentage komt 
vrijwel overeen met het landelijke percentage in 1990: 29%. Gezien de overeenkomstige relatieve 
omvang van de Waalwijkse en landelijke koopwoningvoorraad is deze gelijkenis niet opmerkelijk. 

Van financiele scheefheid op de Waalwijkse woningmarkt is slechts in geringe mate sprake: 8% woont 
te goedkoop en 7% te duur. De relatief grote omvang van de goedkope voorraad en het relatief 
geringe aantal huishoudens met een hoog inkomen in de huursector, liggen ten grondslag aan de 
beperkte scheefheid. Bij stijgende huurprijzen en stagnerende inkomensontwikkelingen, dreigt echter 
in de toekomst de dure scheefheid te groeien. In dat verband is het belangrijk te weten dat 20% van 
de goedkope huurwoningvoorraad, wordt bezet door huishoudens die niet tot de aandachtsgroep van 
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het volkshuisvestingsbeleid boren. Een beleid dat gericht is op het doen afnemen van de goedkope 
scheefheid, kan derhalve resulteren in een relatief groot aanbod ten behoeve van lage inkomens
groepen. 

8.2.2 De waardering van de woning en de woonomgeving 

In de enquete is gevraagd naar de waardering van woning en woonomgeving (schaal van 1 tot 5; zeer 
negatief tot zeer positief). 
De gemiddelde waardering voor de woning is in Waalwijk 3.89. In koopwoningen is men meer 
tevreden: de gemiddelde waardering bedraagt 4.16, in sociale huurwoningen 3.50 en in particuliere 
huurwoningen 3.71. In eengezins-huurwoningen is men duidelijk meer tevreden dan in meergezins
huurwoningen (resp. 3.59 en 3.41). 
De gemiddelde waardering voor de woonomgeving ligt lager dan de waardering voor de woning: 
3.70. De waardering van de woonomgeving in particuliere koop- en huurwoningen is bovengemid
deld: resp. 3.86 en 3.83. Over de woonomgeving oordelen huishoudens in sociale huurwoningen 
aanzienlijk negatiever: gemiddeld 3.42. 
Veelgenoemde zwakke punten in de kwaliteit van de woonomgeving zijn het tekort aan speelvoor
zieningen, parkeervoorzieningen en recreatievoorzieningen (theater, videotheek, cafe), de slechte 
onderhoudsstaat van de openbare ruimte, de verkeersonveiligheid voor kinderen en de sociale 
onveiligheid 's avonds op straat. 
Het zijn ook juist deze aspecten die volgens velen om verbetering vragen. Verbeterde bestrijding van 
vandalisme en diefstal/inbraak wordt het meest genoemd als antwoord op de vraag welke aanpassingen 
men noodzakelijk acht. Het meest belangrijk is echter volgens de meeste Waalwijkers de verbetering 
van de bestrating. 
Opvallend in de sociale huursector is de behoefte aan verbetering van de bewonerssamenstelling. In 
de particuliere huursector springt de relatie huurder/verhuurder (onderhoud, klachtenathandeling) 
eruit. 

Huishoudens in koopwoningen zijn over hun woning meer tevreden dan over hun woonomgeving. Dit 
geldt zowel voor huishoudens in kleine als in grote woningen. Wei valt op dat in de kleine 
koopwoningen door veel huishoudens een tekort aan parkeervoorzieningen in de nabijheid van de 
woning wordt ervaren. De behoefte aan uitbreiding van parkeervoorzieningen wordt, naast de wens 
van een betere bestrating, in de koopsector het meest gevoeld. Huishoudens in kleine koopwoningen 
maken ook vaker (dan huishoudens in huurwoningen) de behoefte aan bestrijding van vandalisme 
kenbaar. Door huishoudens in grote koopwoningen wordt naar verhouding meer gepleit voor 
verbetering van speelvoorzieningen. 
In de huursector bestaat een duidelijk verschil in beoordeling van de woning door huishoudens in 
meer- en eengezinswoningen. Huishoudens in meergezinswoningen zijn het minst tevreden over hun 
woning. Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor de woonomgeving. 
De waardering voor woning en woonomgeving is in de huursector lager dan in de koopsector. Met 
name speelvoorzieningen, het onderhoud van de omgeving, de sociale veiligheid s'avonds en het 
veronderstelde imago van de buurt worden door huishoudens in huurwoningen negatiever beoordeeld 
dan door huishoudens in koopwoningen. 

Bezien we de beoordeling naar huishoudtypen dan blijkt dat door relatief veel gezinnen het onderhoud 
van de woonomgeving negatief beoordeeld wordt. Veel genoemde verbetersuggesties zijn: meer 
voorzieningen voor kinderen en jongeren en verbetering van de parkeervoorzieningen. Ook wordt 
door relatief veel gezinnen de mogelijkheid gewenst om de huidige huurwoning te kopen . 
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Jonge een- en tweepersoonshuishoudens ervaren een tekort aan parkeervoorzieningen en aan contacten 
met medebewoners. Bovendien vinden zij, vaker dan gezinnen en senioren, dat de buurt slecht bekend 
staat. Verbetersuggesties betreffen vooral parkeer- en groenvoorzieningen. Ook worden verbetering 
aan de (veelal meergezins)woning genoemd: aanstellen van een huismeester, beter onderhoud en 
aanpassing van de woning. 
Ouderen noemen relatief vaak de sociale onveiligheid als een tekort in hun woonomgeving. 
Toch wordt het bestrijden van diefstal en inbraak en van vandalisme niet bovengemmideld genoemd. 
Het is juist de verbetering van de bestrating die eruit springt bij deze groep. 

8.3 Vraag, aanbod en afstemminsproblemen op de Waalwijkse woningmarkt 

In het woningmarktonderzoek werd langs drie verschillende wegen getracht een beeld te krijgen van 
de aktuele verhouding tussen vraag en aanbod op de Waalwijkse woningmarkt: 

via de enquete; 
via een analyse van het woningzoekenden- en mutatiebestand van de woningbouwvereniging; 
via de de woningbehoefte-berekening van het Samenwerkingsverband Midden-Brabant. 

Achtereenvolgens zullen de resultaten van de verschillende analyses in de volgende drie paragrafen 
worden beschreven, te beginnen met de enquete. 

8.3.1 Vraag, aanbod en afstemming op basis van de enquete 

Vraagprofiel 
De vraag is gemeten door in de enquete te vragen naar eventuele verhuisplannen. Huishoudens die 
zeiden "misschien" of "zeker" verhuisplannen te hebben, werden tot de verhuisgeneigden gerekend. 
De omvang van deze groep wordt beschouwd aJs de kwantitatieve vraag (vanuit de bestaande 
voorraad). De wensen van de verhuisgeneigden vormen de kwalitatieve vraag. 
Onder verhuisgeneigden die een woning in Waalwijk wensen, is de voorkeur voor een koopwoning 
redelijk in evenwicht met de voorkeur voor een huurwoning (verhouding 53:47). Onder verhuis
geneigden die in een van de randgemeenten willen wonen is deze verhouding minder in balans, ten 
gunste van de koopsector (78:22). 
De voorkeur voor een Waalwijkse koopwoning combineren vrijwel alle verhuisgeneigden met de 
voorkeur voor een eengezinswoning met meer dan drie vertrekken. Door een geinterviewde makelaar 
wordt hieraan toegevoegd dat met name eengezins-koopwoningen van na 1960 een grote populariteit 
genieten. Door meer dan de helft van de verhuisgeneigden die een eengezins-koopwoning in Waalwijk 
ambieren wordt aan de woning de volgende eisen gesteld: een bijkeuken, een douche, een ligbad, een 
tweede toilet, een beloopbare zolder, een schuur/berging, een garage, en een voor- en achtertuin. 

Bijna alle verhuisgeneigden die een huurwoning het meest geschikt achten, geven de voorkeur aan 
de woningbouwvereniging als verhuurder. Een eengezinswoning is favoriet onder deze groep 
verhuisgeneigden (ca. 70% ). De voorkeur voor een kleine eengezinswoning is vrijwel gelijk aan de 
voorkeur voor een grote eengezinswoning. Meer dan de helft van de woningzoekenden stelt aan de 
eengezinswoning de eis dat een douche, een tweede toilet, een zolder, een schuur/berging en een 
voor- en achtertuin aanwezig zijn. 
De verhuisgeneigden die een meergezinswoning prefereren wensen over het algemeen een kleine 
woning (maximaal drie vertrekken). Voor meer dan de helft van de woningzoekenden dient de 
meergezinswoning voorzien te zijn van een douche, een berging, een intercom en een electrische 
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deurontgrendeling. Ook meer dan de helft meent dat de woning per lift bereikbaar moet zijn. 
Het zijn met name oudere huishoudens die naar een meergezinswoning wensen door te stromen. 
Senioren zijn overigens minder verhuisgeneigd dan jonge een- en tweepersoonshuisboudens en 
gezinnen. Bovendien is de binding van verhuisgeneigde senioren met Waalwijk is sterker: 91 % van 
de verhuisgeneigde senioren wenst in Waalwijk te blijven wonen. 
Een groot deel van de verhuisgeneigde senioren, prefereert naar een meergezinswoning van de 
woningbouwvereniging te verhuizen (80% ). Senioren nemen ca. 40% van de voorkeur voor een 
Waalwijkse sociale huurwoning voor hun rekening. Dit is opvallend aangezien slechts ca. 30% van 
de verhuisgeneigden tot de senioren moet worden gerekend. 

E~n op de drie verhuisgeneigden die een koopwoning in Waalwijk wensen is bereid om meer dan 
1000 gulden aan woonlasten (de minimale prijs van een nieuwbouwwoning) in de gewenste 
koopwoning te betalen. Dit is 16% van de totale groep verhuisgeneigden. 
Slechts 16% van de verhuisgeneigden die een huurwoning in Waalwijk ambieren (het meerendeel 
prefereert de woningbouwvereniging als verhuurder), is bereid om meer dan 650 gulden (de minimale 
prijs van een nieuwbouwwoning) aan huur te betalen. Dit is 9% van de totale groep verhuisgeneigden. 
Een kwart van de verhuisgeneigden accepteert woonlasten die horen bij een nieuwbouwwoning. 

E~n op de vijf verhuisgeneigden die een woning in Waalwijk ambieren, wenst in woonlasten te dalen. 
Bijna een kwart is bereid om meer dan anderhalf keer zo veel te betalen (9% is zelfs bereid meer dan 
het tweevoudige aan woonlasten te accepteren). Hierin onderscheiden de verbuisgeneigden die in 
Waalwijk wil blijven wonen zich niet van verhuisgeneigden die naar de randgemeenten wensen te 
verhuizen. 

Aanbodprofiel 
Een beeld van het potentiele aanbod is verkregen door de huidige situatie van verhuisgeneigden in 
ogenschouw te nemen. De woningen die zij achterlaten als ze daadwerkelijk verhuizen, vormen het 
toekomstige aanbod van bestaande woningen. 
De verhuisgeneigdheid is het grootst onder huishoudens in huurwoningen (40% ). Van de huishoudens 
in koopwoningen is 27% verhuisgeneigd. 
Uit tabel 7.3. bleek dat, 463 van de verhuisgeneigden in Waalwijk momenteel een koopwoning 
bewoont. Vrijwel hetzelfde percentage is momenteel woonachtig in een sociale huurwoning, terwijl 
slechts 9% van een particuliere verhuurder huurt. De verhouding koop/huur in het potentiele aanbod 
door doorstroming is derhalve 46:54. 

In de koopsector domineren grote eengezinswoningen het potentiele aanbod (meer dan 90% ). Meer 
dan de helft van het potentiele aanbod eengezinskoopwoningen beschikt over een open keuken, 
douche, ligbad, tweede toilet, zolder, schuur/berging en een voor- en achtertuin . 

Het potentiele aanbod huurwoningen wordt eveneens gedomineerd (hoewel in mindere dan de 
koopsector) door grote eengezinswoningen (ca. 60% ). In meer dan de helft van de eengezins
huurwoningen is een open keuken, douche, tweede toilet, zolder, schuur/berging en een voor en 
achtertuin aanwezig. 
Het potentiele aanbod meergezinshuurwoningen (iets meer dan 30% van het totale aanbod 
huurwoningen) is bijna evenredig verdeeld naar grootte (45% klein en 55% groot). 
In meer dan de helft van de meergezinshuurwoningen is een douche, berging en een electrische 
deurontgrendeling aanwezig. 

lndien de huidige verhuisgeneigde senioren hun wens om te verhuizen verwezenlijken, laten zij in iets 
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meer dan de helft van de gevallen een sociale huurwoning achter. In potentie maakt de verhuizing van 
senioren naar een kleine eengezins- of meergezinswoning, veel bestaande grote eengezinswoningen 
vrij. 

Confrontatie van vraag en aanbod 
In de enquete werd slechts een dee! van de vraag (van Waalwijkse doorstromers) gemeten. De vraag 
van Waalwijkse starters en van huishoudens van buiten Waalwijk (zowel starters als doorstromers) 
kon niet via de enquete worden gelnventariseerd. Voor het berekenen van de totale vraag (inclusief 
die van Waalwijkse starters en huishoudens van buiten Waalwijk, is gebruik gemaakt van 
migratiecijfers uit het recente verleden. Bekend is namelijk wat het aandeel was van deze groepen in 
het totaal aantal betrokken woningen in Waalwijk. Die gegevens worden als maat beschouwd voor 
de huidige kwantitatieve en kwalitatieve vraag. 

De heersende vraag naar woningen in Waalwijk betreft grote eengezinswoningen in de koopsector. 
Ook als we de kwalitatieve vraag confronteren met het aanbod, blijkt dit. Van de 3859 woningen die 
vrij zullen komen als alle huidige verhuisgeneigden daadwerkelijk verhuizen, wordt het merendeel 
gevormd door grote eengezinswoningen. De huursector is in het aanbod in veel grotere mate 
vertegenwoordigd dan in de vraag. De confrontatie van de vraag met het aanbod resulteert in een 
groot tekort aan grote eengezinswoningen in de koopsector en een overschot aan grote een
gezinswoningen in de huursector. Het tekort is meer dan vijf keer zo groot als het overschot. 
In de huursector bestaat w~I een behoorlijk groot tekort aan kleine eengezins- en meergezinshuur
woningen. In de voorraad kleine eengezinshuurwoningen is tekort het grootst. Belangrijke 
tekortkomingen in het potentiele aanbod eengezinshuurwoningen zijn het geringe aantal woningen met 
ligbad, kelder, garage en voortuin. In het potentiele aanbod meergezinshuurwoningen is een tekort 
aan woningen met een ligbad, een intercom, een electrische deurontgrendeling, een afsluitbare galerij 
en die via een lift te bereiken zijn. 
Het tekort in de koopsector betreft met name de grote eengezinswoningen, hoewel het aanbod 
eveneens niet in de vraag naar kleine eengezinswoningen kan voldoen. Het tekort aan meer
gezinswoningen in de koopsector is zeer klein. Het tekort in de koopsector gaat gepaard met het feit 
dat het potentiele aanbod van bestaande eengezinswoningen te weinig comfort biedt: ze missen vaak 
de gewenste kwaliteiten als een bijkeuken, douche, ligbad, tweede toilet en garage. 

In het tekort bedraagt de verhouding huur versus koop 35 : 65. 

De enqueteresultaten lijken te wijzen op een dreigend overschot aan particuliere huurwoningen (zie 
ook bijlage 7 .2) . Het aanbod dat beschikbaar komt als de huidige verhuisgeneigde Waalwijkse 
huishoudens hun gewenste verhuizing realiseren, is groter dan de huidige vraag naar particuliere 
huurwoningen. 

8.3.2 Vraag en aanbod op basis van het woningzoekendenbestand en het mutatiebestand van 
de woningbouwvereniging 

Vraagprofiel 
Door 1079 ingeschreven woningzoekenden bij de woningbouwvereniging (per 1-1-1993) werden 2465 
voorkeuren voor woningtypen opgegeven . 
De voorkeur van ingeschreven woningzoekenden is sterk geconditioneerd door de toewijzingsregels 
van de woningbouwvereniging. Huishoudenssamenstelling en inkomen zijn bepalend voor de 
woningtypen en de huurprijsklasse waarvoor woningzoekenden in aanmerking komen (passendheid) . 
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Voor de helft van de woningzoekenden is in principe slechts een woning waarvan de huurprijs niet 
hoger is dan 350 gulden geschikt. Voor 28 % wordt een woning met een huurprijs tussen 351 en 695 
gulden passend geacht en 22% kan mfaimaal 695 gulden te betalen. 
Alleenstaanden tot 55 jaar (36% van de ingeschreven woningzoekenden) komen als gevolg van deze 
passenheidscriteria slechts in aanmerking voor kleine flatwoningen, duplexwoningen en appartemen
ten. Voor startende tweepersoonshuishoudens (12 % ) worden in principe slechts flatwoningen, 
duplexwoningen en maisonnettes geschikt geacht. 
Doorstromende tweepersoonshuishoudens en gezinnen (28 % ) komen in aanmerking voor grote 
flatwoningen, eengezinswoningen en maisonnettes. Voor oudere een en tweepersoonshuishoudens 
(24 % ) zijn kJeine eengezinswoningen, flatwoningen, seniorenwoningen en maisonnettes 'passend' . 

Slechts 44% van de geregistreerde woningzoekenden komt dienovereenkomstig (onder andere) in 
aanmerking voor een eengezinswoning. Hierbij bestaat de voorkeur voor eengezinswoning met vier 
vertrekken of meer (63%) en een huurpdjs tot maximaal 538 gulden (68%). 
Een kwart van de woningzoekenden komt (onder andere) in aanmerking voor een bejaardenwoning. 
Hierbij blijkt de voorkeur te bestaan voor drie vertrekken en een huurprijs beneden f 538,-. 
Een op de drie woningzoekenden komt (onder andere) in aanmerking voor een flatwoning zonder lift 
(relatief vaak gepaard aan de voorkeur voor 2 en 3 vertrekken en een maximale huurprijs van 538 
gulden). Ten aanzien van een flatwoning op de begane grond geldt vrijwel hetzelfde. De inschrijving 
voor een flatwoning met lift (ook voor ca. 30% passend) wordt daarentegen vaak gecombineerd met 
de bereidheid om een iets hogere huurprijs te betalen. 
Slechts 8% van de woningzoekenden staat (onder andere) ingeschreven voor een appartement. Voor 
dit type komen in Waalwijk alleenstaanden tot 55 jaar in aanmerking. Andere woningtypen zijn echter 
populairder onder deze groep woningzoekenden. 

Aanbodprofiel 
Als indicator voor het aanbod van sociale huurwoningen in de recente toekomst wordt het aanbod in 
het recente verleden gebruikt (1991 en 1992). Dejaarlijkse mutatiegraad in het hele bestand bedroeg 
in deze jaren gemiddeld 11 % . Met name de relatief geringe doorstroming in eengezinswoningen is 
hiervoor verantwoordelijk. De doorstroming in dit type is gemiddeld 6.8 % , terwijl de gemiddelde 
doorstroming in de and ere typen varieert van 11.2 tot 26.0%. 
In het algemeen geldt: hoe groter de woningen, hoe geringer de doorstroming. De gemiddelde 
mutatiegraad van woningen met meer dan vier kamers (grote woningen) bedroeg in 1991 en 1992 6%. 

Inclusief nieuwbouw kon de woningbouwvereniging in 1991 en 1992 1056 woningen aanbieden. 34% 
van het aanbod bestond uit eengezinswoningen (het leeuwedeel met minimaal vier vertrekken en in 
de huurprijsklasse 538-695). In bet aanbod van meergezinswoningen domineerden de flatwoningen 
met en zonder lift, de seniorenwoningen en de appartementen. Woningen met twee, drie en vier 
vertrekken namen elk ca. 30% van het aanbod in. 

42 % van de aangeboden meergezinswoningen had per 1-1-1993 een huurprijs beneden 351 gulden en 
46% kwam vrij in de huurprijsklasse 351-538. 

Confrontatie van vraag en aanbod 
In hoofdstuk 6 zagen we dat bij de vigerende toewijzingscriteria van de woningbouwvereniging er 
een tekort aan woningen is voor de woningzoekenden die worden gerekend tot categorie I 
(alleenstaanden tot 55 jaar). Slechts 62 % wordt binnen twee jaar voorzien in de behoefte aan 
woonruimte. Uit de inschrijvingsgegevens bleek echter dat bijna alle woningzoekenden binnen deze 
termijn aan een woning geholpen zouden willen worden. 
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Prijstechnisch bezien is de confrontatie van vraag en aanbod als volgt. 
In eerste instantie vergelijken we de omvang van de groepen woningzoekenden die aangewezen zijn 
op een bepaalde huurprijsklasse (volgens de toewijzingsregels) met het aanbod in die klassen. Dan 
blijkt dater in de duurste huurprijsklasse (meer dan f695,-) een relatief groot tekort bestaat. Gesteld 
dat bet aanbod in 1993 en 1994 gelijk zou zijn aan het aanbod in de twee voorafgaande jaren, kan 
slechts 363 van de huidige woningzoekenden die zijn aangewezen op de duurste huurprijsklasse aan 
een passende huurwoning worden geholpen. De helft van de groep woningzoekenden die meer dan 
695 gulden aan kale maandhuur dienen te betalen, bestaat uit twee- of meerpersoonshuishoudens met 
zelfstandige huisvesting, waarvan de aanvrager jonger is dan 55 jaar. Deze huishoudcategorie komt 
in principe in aanmerking voor grote eengezinswoningen en grote flatwoningen met lift. Het tekort 
zal derhalve met deze typen aangevuld dienen te worden. 
Ook in de goedkoopste huurprijsklasse bestaat een tekort als we kijken naar het aantal woningzoeken
den dat daarvoor in aanmerking komt. De meesten komen echter ook in aanmerking voor een woning 
in de volgende huurprijsklasse, zodat dit tekort geen al te groot probleem vormt. 
Ook als we het aanbod vergelijken met de huurprijzen die de woningzoekenden bij inschrijving als 
gewenst opgaven, dan doen zich tekorten voor in de goedkoopste en duurste huurprijsklassen. Dan 
echter is het tekort in de goedkoopste huurprijsklasse groter. 

In combinatie met de voorkeur voor het aantal vertrekken van de woning ziet de confrontatie van 
vraag en aanbod er als volgt uit. 
Het aanbod van 2-en 3-kamerwoningen schiet tekort. Slechts 593 van de huidige woningzoekenden 
met een voorkeur voor een 3-kamerwoning zou deze voorkeur via het aanbod in de afgelopen twee 
jaren gerealiseerd zien. Met name in de huurprijsklasse 351-538 is het verschil tussen vraag en aanbod 
zeer groot. 
Opmerkelijk zijn enkele aanzienlijke overschotten (met andere woorden: daar waar het aanbod in 1991 
en 1992 groter is dan de vraag per 1-1-1993). Goedkope 1-kamerwoningen (zit/slaapkamer
appartementen) worden door slechts weinig woningzoekenden geprefereerd, terwijl daarvan in de 
afgelopen twee jaar toch 50 op de markt kwamen. De 4-kamerwoningen in de huurprijsklasse 351 -538 
zijn zowel in de vraag als in het aanbod in grote mate vertegenwoordigd. Het aanbod is echter 283 
groter dan de vraag. 
Een zeer groot overschot bestaat in de 4-kamerwoningen in de huurprijsklasse 538-695. Slechts 63 
woningzoekenden geven hieraan de voorkeur, terwijl er in 1991 en 1992 172 beschikbaar kwamen 
(waarvan 203 nieuwbouw). De voorkeur voor dure, grote woningen is geringer dan het aanbod. 

In het algemeen geldt de discrepantie tussen het grote aantal grote woningen in het aanbod en de 
relatief geringe vraag naar grote woningen . De vraag naar 3-kamerwoningen is veel omvangrijker 
(403 van de totale vraag), terwijl deze slechts 193 van het aanbod uitmaken. 

8.3.3 Vraag, aanbod en afstemming via de woningbehoef'teberekening van het SMB 

Confrontatie van vraag en aanbod: het woningbehoefteprofiel 
Door het SMB wordt de huidige verhouding tussen vraag en aanbod uitgedrukt in de woningbehoefte. 
Voor het berekenen van deze woningbehoefte dienen als basisgegevens het huidige gebruik van de 
woningvoorraad , de voorkeuren van de ingeschreven woningzoekenden en hun huidige woonsituatie 
en de recente doorstroming in de koopsector. De woningbehoefte is de resultante van het huidige 
gebruik en de huidige vraag minus het huidige aanbod. 
De huidige behoefte aan huurwoningen is iets groter dan de behoefte aan koopwoningen. Uit het 
proportionele woningbehoefteprofiel per 1-1 - 1993 blijkt dat 52 3 van de vraag uitgaat naar 
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huurwoningen. Het grootste deel van deze behoefte betreft grote (vier kamers of meer) endure (meer 
dan 500 gulden kale maandhuur) eengezinswoningen (21 % van de totale woningbehoefte). Goedkope, 
grote eengezinswoningen en goedkope kleine meergezinswoningen (tlatwoningen, appartementen, 
seniorenwoningen, appartementen) dragen beiden 7 % bij aan de totale woningbeboefte. Dure grote 
meergezinswoningen maken 6% uit van de woningbehoefte. lets meer dan een derde van de behoefte 
aan huurwoningen gaat uit naar meergezinswoningen. In de behoefte aan koopwoningen nemen 
meergezinswoningen een ondergeschikte rol in: slechts 1 % van de totale woningbehoefte. 
Hetzelfde geldt voor kleine koopwoningen: 2 % van de totale behoefte bestaat uit de vraag naar kleine 
koopwoningen. Een kwart van de totale woningbehoefte betreft dure (meer dan 140.000 gulden) grote 
eengezinswoningen. Het aandeel van goedkope grote eengezinshuurwoningen in de woningbehoefte 
is 19%. 
Het huidige woningbehoefteprofiel is door het SMB doorgerekend naar de bevolkingssamenstelling 
in het jaar 2000, zodat de gewenste toevoeging aan de voorraad zichtbaar wordt. 
Tot 1 januari 2000 zullen aan de woningvoorraad van Waalwijk 1391 woningen toegevoegd dienen 
te worden om in 2000 aan de beboefte te kunnen voldoen. 54% van die gewenste toevoeging bestaat 
uit huurwoningen. Een derde deel van de toe te voegen woningen heeft niet meer dan drie kamers. 
Een op de vier woningen die toegevoegd moeten worden zijn meergezinswoningen. 
Opvallend is de gewenste afname van het aantal goedkope grote meergezinshuurwoningen. 
Per 1-1-1993 staan er van dat type 68 woningen meer dan er per 1-1-2000 gewenst word en. 
Daarentegen is een behoorlijk omvangrijke uitbreiding van de voorraad kleine meergezins
huurwoningen gewenst. Aan de koopwoningvoorraad dienen met name dure en goedkope grote 
eengezinswoningen te worden toegevoegd . In vergel ijking met de huidige omvang behoeft de voorraad 
kleine goedkope meergezinshuurwoningen tot 2000 de grootste uitbreiding. 

8.3.4 Verschillen tussen SMB en enquete: twee scenario's 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van het SMB vergeleken met de resultaten die voortkomen uit 
de enquete. De woningbehoefteberekening door het SMB, op basis van inschrijvings- en doorstro
mingsgegevens, wordt getypeerd als een trendscenario. Daarin spelen namelijk het vigerende 
woonruimteverdelingssysteem voor de sociale huursector en het huidige, relatief geringe aanbod van 
koopwoningen, een belangrijke rol. De woningbehoefteberekening op basis van de enquetegegevens 
is bier tegenover geplaatst en getypeert als een marktscenario. In de enquete werd immers gevraagd 
naar de woning die men voor zichzelf het meest geschikt zou vinden. 
De condities in de woningbehoefteberekening van bet SMB lijken een verklaring te zijn voor de 
verschillen met de woningbehoefteberekening via de enquete. Er blijken immers opvallende 
verschillen te bestaan. 
In het trendscenario is er een groot tekort aan grote eengezins-huurwoningen, terwijl het markt
scenario juist een overschot van dit type laat zien. Een soortgelijk verschil betreft de kleine eengezins
huurwoningen: het tekort aan deze woningen is volgens het marktscenario aanzienlijk groter dan 
volgens het trendscenario. Beide scenario's tonen een groot tekort aan grote eengezins-koopwoningen, 
doch uit de enquete komt een aanzienlijk groter tekort naar voren. 

Het verschil is niet alleen een gevolg is van de verscnillende wijzen waarop de woningbehoefte werd 
berekend, maar ook van de randvoorwaarden bij de uitvoering ervan. 
Bij het vigerende woonruimteverdelingssysteem kan gestuurd worden naar delen van de voorraad 
(bijv. kleine huishoudens naar grote meergezinshuurwoningen). Bij een meer marktconforme is deze 
sturing minder mogelijk en zal meer ingespeeld dienen te worden op de feitelijke wens. 
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8.4 Aanbevelingen 

8.4.1 Differentiatie in het aanbod nieuwbouw en vernieuwbouw 

Gezien het bovenstaande is het van belang dat er een afstemming plaats vindt van strategische 
investeringen in de woningvoorraad en flankerende maatregelen als het woonruimteverdelingsbeleid. 
Daarnaast is een afstemming van de strategisch voorraadbeheer en stedelijk beheer essentieel. Naast 
differentiatie in typen, sector en prijs ook een differentiatie van woonmilieus van belang (zie ook dee! 
2). 

Het woningbouwprogramma en bijhorende investeringen dienen vooral gericht te zijn op de realisatie 
van: 

grote eengezinskoopwoningen met relatief veel comfort en prive-buitenruimte; 
kleine eengezinshuurwoningen, waaraan minder hoge eisen m.b.t. het comfort worden 
gesteld, maar waar de aanwezigheid van met name een voortuin zeer belangrijk is; 
kleine meergezinshuurwoningen (voorzien van beveiliging en bereikbaar met lift). 

Nieuwbouw van huurwoningen zal plaats dienen te vinden in de nonprofit-sector en zal moeten 
voorzien in de vraag naar woningen in de duurste huurprijsklasse (meer dan f695,-). 
Daarnaast zal het beleid gericht moeten zijn op het behoud van de sociale huurwoningen in de goed
koopste huurprijsklasse. 

Middels renovatie kan ingespeeld worden op dreigende aanbodtekorten (bijv. kleine meergezinswonin
gen met lift in de sociale huursector) of aanbodoverschotten (bijv.de voorraad zit/slaapkarner-appar
tementen in deze sector). Via herdifferentiatie kan ingespeeld worden op de vraag naar goedkopere 
kleine woningen. 

8.4.2 Herverkaveling van de bestaande voorraad naar eigendomssituatie 

Uit de enquete blijkt een aanbodoverschot in de particuliere huursector (met name grote een
gezinswoningen). Een strategie die anticipeert op het dreigende overschot aan particuliere 
huurwoningen en het dreigende tekort aan sociale huurwoningen, is de aankoop van particuliere 
huurwoningen door de woningbouwvereniging (zie ook deel 3). 
Daarnaast is verkoop van grote huurwoningen in de sociale huursector (met name in de prijsklasse 
538-695) te overwegen om het dreigende overschot te voorkomen. 
Uit de enquete blijkt namelijk dat voor 31 % van de Waalwijkse verhuisgeneigden die van een huur
naar een koopwoning wensen te verhuizen, de koop van hun eigen huurwoning een alternatief zou 
kunnen zijn . Door verkoop van huurwoningen kan ca. 10% van de vraag naar koopwoningen door 
Waalwijkse doorstromers weggenomen worden. 

8.4.3 Een gei'ntensiveerd doorstromingsbeleid 

Een groot dee! van de gewenste toevoeging aan de woningvoorraad kan niet gerealiseerd worden 
omdat de daarbij behorende huur- en koopprijzen de minimale kosten van nieuwbouwwoningen 
onderschrijden. Ruim de helft van de toevoeging aan de huursector en iets minder dan de helft van 
de toevoeging aan de koopwoningvoorraad zou goedkoop (d .w.z. resp. minder dan 500 gulden aan 
huur en minder dan 140.000 aan koopwaarde) dienen te zijn. Uit de enquete bleek bovendien dat 
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slechts een kwart van de verhuisgeneigden en slechts 103 van de ingeschreven woningzoekenden zijn 
bereid in de toekomstige woning woonlasten te accepteren die horen bij een nieuwbouwwoning. 
Om in de behoefte aan goedkope huurwoningen te kunnen voldoen zal derhalve de doorstroming 
vanuit goedkope woningen gestimuleerd dienen te worden, mede met het oog op het voorkomen van 
de dreigende dure scheefheid. Het probleem daarbij is niet de geringe verhuisgeneigdheid in de 
goedkope koop- en huurwoningen: respectlevelijk 293 en 423 van de huishoudens die in koop- en 
huurwoningen relatief !age woonlasten hebben, zijn verhuisgeneigd (tegenover resp. 22 en 42 3 in 
dure koop- en huurwoningen), maar veeleer het gegeven dat deze verhuisgeneigden weinig animo 
laten blijken om te verhuizen naar een dure woning (23 3 ), ondanks het feit dat het inkomen van een 
op de drie verhuisgeneigden in goedkope woningen hen in staat zou stellen duurder te wonen. 
In de nieuwbouwprogramma's van veel grote en middelgrote gemeenten komt het op doorstroming 
gerichte nieuwbouwbeleid tot uiting in grote aantal gepremieerde koopwoningen en bejaardenwonin
gen en in mindere mate in huurwoningen boven de huurprijsgrens. Het rendement van koopwoningen 
en bejaardenwoningen zou het hoogst zijn omdat een directe doorstroming uit de schaarse goedkope 
huurwoningvooraad teweeg wordt gebracht. 

8.4.4 Woonlasten- en woonruimteverdelingsbeleid 

Ten behoeve van de kostenbeheersing in de volkshuisvesting wordt gestreefd naar een terugdringen 
van de scheefheid. We zagen echter reeds dat het "scheefheidsprobleem" in Waalwijk beperkt is, 
mede als gevolg van de grote voorraad goedkope huurwoningen. 
De goedkope scheefheid van 83 zal bij een stategisch nieuwbouwbeleid gericht op doorstroombevor·· 
derende woningtypen eerder kleiner dan groter worden. 
Voorwaarde hiervoor is echter wel de beschikbaarheid van geschikte bouwlocaties. 
Een dure scheefheid in de orde van grote van 73 wordt niet als problematisch ervaren. In 
voorkomende gevallen (bijv. bij senioren) is toewijzing van een naar verhouding 'dure' woning soms 
onvermijdelijk en zelfs wenselijk. 
Een kritisch toewijzingsbeleid in combinatie met een strategisch voorraadbeleid gericht op het 
instandhouden van een voldoende grote goedkope woningvoorraad zal dure scheefheid beheersbaar 
houden. 
Als tlankerende maatregel hierbij kan gedacht worden aan voorschriften in het kader van de nieuwe 
Huisvestingswet. Deze wet biedt de gemeente een instrumentarium "ter bevordering van een 
evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte" en bevordert de toewijzing van 
de goedkope delen van de voorraad aan lagere inkomensgroepen. De noodzaak hiervoor is mede 
athankelijk van de vraag of de Waalwijke (gepremieerde) koopsector voldoende kan toenemen 
waarmee de druk op de huursector dientengevolge kleiner wordt. 

8.4.5 Doelgroepenbeleid 

In de recente verhuisbeweging vanuit Waalwijk naar de randgemeenten namen starters een relatief 
groot deel in. Meer dan de helft van deze starters kwam in de (gepremieerde) koopsector terecht. 
Vanaf vorig jaar is de toegang tot een deel van het aanbod in de randgemeenten beperkt. 
Nieuwbouwwoningen in de premie-koopsector zijn nog slechts beschikbaar voor inwoners van de 
betreffende gemeenten. Het gevolg hiervan is dat Waalwijkse starters (en uiteraard ook doorstromers) 
in grotere mate dan voorheen, aangewezen zijn op de Waalwijkse woningvoorraad. Omdat Waalwijk 
we! in dezelfde mate starters zal ontvangen van buiten de gemeente als voorheen, zal de druk op de 
Waalwijkse koopwoningen hierdoor toenemen. Waarschijnlijk zal een deel van de vraag van starters 
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worden afgeleid naar de huursector, zodat gerekend mag worden op een groeiend percentage starters 
onder de woningzoekenden. Voor alleenstaande starters zal dit een nog langere wachttijd kunnen 
opleveren. 
Voor starters met een smalle beurs geldt bovendien het volgende. Als woningzoekende met een 
relatief hoog inkomen is men in Waalwijk met name aangewezen op de voorraad eengezinswoningen. 
Dit type domineert zeer nadrukkelijk de huurprijsklasse waarvoor huishoudens met hogere inkomens 
in aanmerking komen. Mensen met een laag inkomen maken daarentegen een geringe kans op de 
toewijzing van een eengezinswoning omdat eengezinswoningen in de huurprijsklasse waarvoor zij in 
aanmerking komen nauwelijks bestaan. Dit is een aandachtspunt bij toewijzing. 

Een tweede doelgroep die centraal staat in het actuele volkshuisvestingsbeleid is de groep senioren. 
In vergelijking tot huishoudens in andere leeftijdsgroepen zijn senioren (55 +)minder verhuisgeneigd. 
De binding van verhuisgeneigde senioren met Waalwijk is relatief sterk. Een groot deel van de 
verhuisgeneigde senioren prefereert naar een een woning van de woningbouwvereniging te verhuizen. 
De woningbouwvereniging neemt een vooraanstaande rol in in het huisvesten van senioren. Reeds nu 
is het aandeel van senioren in het woningzoekendenbestand 25%. Bij het toenemen van de vergrijzing 
zal de rol van de oudere client voor de woningbouwvereniging belangrijker worden. 
Een kleine meergezinswoning is favoriet bij senioren. Bereikbaarheid van de woning via een lift is 
voor het meerendeel van de senioren noodzakelijk, evenals de aanwezigheid van een intercom en 
electrische deurontgrendeling. Een korte afstand tot het Centrum wordt door veel senioren wenselijk 
geacht. 

8.4.6 Woningmarktprocessen en informatievoorziening 

Tijdens het onderzoek bleek dat de bestaande informatie van de kant van het SMB en het 
woningzoekendenbestand slechts ten dele als "marktinformatie" te beschouwen is. 
Ook aan de enqu~te kleeft het nadeel dat deze slechts een momentopname biedt, ook al zijn er een 
aantal doorstromingsprocessen en in beeld gebracht. 
De dynamiek van de markt is echter groot en macro-economische en sociaal-psychologische factoren 
spelen voortdurend een rol bij de veranderende voorkeur van woningzoekenden. 
Een meer permanente informatievoorziening, als afspiegeling van de veranderende marktvoorkeuren 
is wenselijk. Hierbij staan diverse wegen open: 

een aanpassing van de woningzoekendenregistratie: gezocht moet worden naar een methodiek 
die meer dan het vigerende stelsel inzicht geeft in de marktbehoefte. Wachtl ijsten kunnen 
daarbij een functie hebben. Ze dienen echter wel inzicht te geven in de werkelijke voorkeuren 
en niet alleen in de meest passende oplossing. 
een woningmarktsimulatiemodel waar regelmatig mutaties in vraag, aanbod en afstemming 
ingevoerd worden als basis voor een flexibele woningprogrammering. 

Kortom: een betere monitoring van de woningmarkt is wenselijk. 

8.5 Slotbeschouwing 

De afgelopen jaren heeft Waalwijk zijn positie als centrumstad niet waar kunnen maken. De groei van 
de woningvoorraad bleef achter bij die van de omliggende gemeenten. Deze onevenwichtige groei had 
ook een kwalitatief aspect. Met name op de vraag naar koopwoningen kon binnen de gemeentegrenzen 
onvoldoende worden ingespeeld. Dienovereenkomstig zag Waalwijk zijn inwonertal dalen. Het Iijkt 
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erop dat het vestigingsmilieu in de randgemeenten zowel voor startende en doorstromende 
huishoudens meer wervend is. Met name starters op de woningmarkt vertrokken verhoudingsgewijs 
vaak. Zowel woningen als woonomgeving worden in de randgemeenten hoger gewaardeerd. 

Desondanks zijn er voldoende kansen voor de gemeente Waalwijk om haar positie als centrum
gemeente waar te maken. De groei van de woningvoorraad in de randgemeente stagneert, veel 
verhuisgeneigden orienteren zich op Waalwijk, enz. 
Wei zal de kwaliteit van het woningaanbod ~n de kwaliteit van de woonomgeving in de toekomst veel 
aandacht behoeven. Investeringen van overheid en particulieren (incl. de woningbouwvereniging) in 
woning en woonomgeving dienen adequaat op elkaar afgestemd te worden. 
De gemeentelijke overheid speelt hierbij een centrale rol. Haar taken zijn immers: 
de zorg voor de publieke ruimte, de coordinatie van activiteiten en het stellen van beleidsprioriteiten. 
Het op te stellen stedelijk beheerplan kan hierbij als kader dienen. 

Nolen: 
1.0ok een gelnterviewde makelaar wijst erop dat de grotere percelen in de randgemeenten een belangrijke aantrek
kingskracht vormen. De premie-koopwoningen in Drunen en Sprang-Capelle zouden met name om deze reden 
aantrekkelijker zijn dan de tegenhangers in Waalwijk. 

2.Landelijk gezien wordt juist aan koopwoningen in de middenklasse grate waarde gehecht, vanwege de gunstige door
stromingseffecten die dergelijke woningen zouden kunnen bewerkstelligen. 
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Bijlagen 



Bijlage 1.1 

Het enquetef ormulier 



1 GEGEVENS MET BETREKKING TOT UW HUISHOUDEN 

la. 

lb. 

le. 

ld. 

le. 

1 f_ 

lg. 

De vragen la t/m lg hebben betrekking op uzelf en het huishuiden waarvan u deel uitmaakt. 

,Wat is uw burgerlijke stilat,? 

:;. 

Wat is uw voomaamste dagelijkse 

bezigheid? 
~ .. 

Er is maar i ·antwoord mogelijk! 

Uit hoeveel personen .bestaat uw 

huishouden? 

Hoe is uw huishouden 

samengesteld? 

Wat is de voomaamste dagelijkse 

bezigheid van uw partner? 

Er is maar 1 antwoord mogelijk! 

Man 

Vrouw 

18 - 24 jaar 

25 - 34 jaar 

35 - 44 jaar 

45 - 54 jaat 

55 - 64 jaar 

65 - 74 jaar 

7 5 j aar of ouder 

ongehuwd 

gehuwd 

gescheiden 

weduwe/weduwnaar 

werkend fulltime 

werkend parttime 

huisvrouw/man 

werkwekend 

arbeidsongeschikt/ gepensioneerd/ 

vervroegd uitgetreden 

schoolgaand/ studerend 

I persoon 

2 personen 

3 personen 

4 personen 

5 of meer personen 

alleenstaand 

man of vrouw met kind(eren) 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl - ga naar vraag 2a 

man en vrouw zonder kind(eren) Cl 

man en vrouw met kind(eren) Cl 

an~n Cl 

werkend fulltime 

werkend parttime 

huisvrouw/man 

werkwekend 

arbeidsongeschikt/ gepensioneerd I 

vervroegd uitgetreden 

schoolgaand/ studerend 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 



I 

2 DE HUIDIGE WONING 

De vragen 2a t/m 2m hebben betrekking op uw HUIDIGE woning. 

2a. een koopwoning c 
een huurwoning van de 

woningbouwvereniging/ gemeente C 

een huurwoning van een andere 

verhuurder C 

2b. H9e hbbg zijl1 de JlUUUldeiijkse\ / . ; In hele guldens (j) per maand 

J~teq ih u; }\uidige. wd~ing? •.. .. :. : :): 

••·• ·H:ieririe'ei&otdt.v~'nee1l·de·•li1lur·•··•···•·., 
. ' - - ·. · . .,.; .. - -- :. : · ·-: ~:-: - ~:~ ,··::.: -~~~~; : :....:·:::·::.: 

,(iJlclusiefservice~kosten) of de ::o-i:: f ........... . 
"":' . ...... ·::.:: ::.::- ::· :_:· :. ·-:-::·.;.." ·.·. :·. : ._: .. . : . . : .. _:. . :>:::::-;:-· °":";:'. 

hypotheek .¥doeld. . . :. 

2c. · H~ft u bij hefill vraag_ 2b. 

· ingevrilde bedrag rekenmg · '·' 

g~ho~den met• huursubsidie' 9f. 
b7lastingaftrek? , .. 

2d. Wat voor type. is uw huidige ,. 

woning? 
> 

ja 

nee 

een eengezinswoning (zonder een 

woning onder of boven u) 

c 
c 

c 

een meergezinswoning (met een 

woning onder of boven u) C - ga naar vraag 2f 

2e. 

2f. 

2g. 

In welk type eengezinswoning 

.woont u? 

In welk type meergezinswoning 

woont u? 

Op welke verdieping woont u? 

Als uw woning meerdere 

verdiepingen heeft, vul dan in op 

welke verdieping uw woonkamer 

ligt. 

anders: ............... . c - ga naar vraag 2j 

bejaardenwoning 

geheel vrijstaand (aan geen zijde 

aangebouwd) 

half-vrijstaand (aan een zijde 

aangebouwd) 

tussenwoning (aan twee zijden 

c 

c 

aangebouwd: rijtjeswoning) C 

bejaardenflat 

flatwoning met voordeur aan 

trappenhuis 

c 

c 

flatwoning met voordeur aan galerij C 

woning boven winkel of bedrij f C 

anders, n.l.: ............................ . 

......... e verdieping 

ga naar vraag 2i 



2 DE HUIDIGE WONING 

2k. lndien u uw huidige woning i<>u 

moeten be<:>ordelen hoe zou dan het 

oordeel zijn? 

21. In welke gemeente ligt uw huidige 

woning? 

lift 

intercom 

electrische deurontgrendeling 

afsluitbare galerij 

huismeester 

Aantal kamers 

open keuken 

bijkeuken 

douche 

ligbad 

tweede toilet 

kelder 

beloopbare zolder 

schuur/berging 

garage 

voortuin 

achtertuin 

zijtuin 

dakterras 

heel positief 

positief 

neutraal 

negatief 

heel negatief 

Drunen 

Loon op Zand 

Sprang-Capelle 

Waalwijk 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

: } g• "'" mag 3o 

Cl 

2m. In welke buurt ligt uw huidige 

woning? 

Mijn huidige woning is gelegen in buurt 

Bij de beantwoording van deze 

vraag kunt u gebruik maken van 

het kaartje op de volgeode 

uitvouwbare bladzijde! . Gevraagd 

wordt om het nmnmer van uw 

buurt hiernaast in te vullen. 

nummer: 



3 DE OMGEVING VAN UW HUIDIGE WONING 

De vragen 3a en 3b hebben betrekking op de omgeving van uw HUIDIGE wonin·g. 

3a. 

3b. 

•• Wat vindt uvan de oingeving van ·· 

~~ huidig~ woollig? . . 

. ~vraagd \Yor~tom ~. ... . . ..... 

,~~.~:fr~~'. .. ·:· .. ::: * 
: keilliierkeri die hi~f :.,: · ;: * 

De Jigging ten opzichte van bet 

centrum 

·> .. ·."' , . \J.·: .. 
···:::.- .... · .· ::: \:~:~:~<?;:'. :: . . ···~:-:· ··::: :::·. · .. ~:··::::-... 

De ligging ten opzichte van bet 

werk 
.. ·:·,. .. ·. ··.;-.: ::·•:: ::.:.:. · * 

:·:::.:<- De aanwezigheid van dagelijkse 

voorzieningen (winkels, scholen) 

De aanwezigheid van 
. . ·~ 

. ~ ··', ·,·' 

: •. ·. 

: ,:-: 
.. . 

Als u de omgeving van uw huidige 

woning in zijn geheel zou moeten 

beoordelen, hoe zou dan bet 

oordeel zijn? 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

speel voorzieningen 

De aanwezigheid van buurt

voorzieningen (buurthuis, 

jongerencentrum) 

De aanwezigbeid van recreatieve 

voorzieningen (theater, 

videotheek, cafes) 

De aanwezigheid van 

parkeervoorzieningen 

De aanwezigbeid van 

groenvoorzieningen (plantsoen, 

groen, bomen) 

Het onderhoud van de omgeving 

De verkeersveiligbeid voor 

kinderen 

De verkeersveiligheid voor 

volwassenen 

De veiligbeid overdag op straat 

De veiligheid s'avonds op straat 

De aanwezigbeid van familie 

en/of vrienden 

De contacten met andere 

medebewoners 

Het aanzien van de buurt bij 

mensen van buiten de buurt 

heel positief c 
positief c 
neutraal Cl 

negatief Cl 

heel negatief Cl 

Gocd Rede- Slecbt 

lijk 

Cl Cl Cl 

Cl Cl 

Cl Cl Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

c 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

c 
Cl 

Cl 

Cl 

c 

Cl 

Cl 

Cl 

c 
Cl 

Cl 

c 

c 

c 



4 AANPASSING IN UW HUIDIGE WOONSITUATIE 

4a. 

4b. 

4c. 

De vragen 4a t/m 4c hebben betrekking op de aanpassingen die u wenst in uw HUIDIGE 

woonsituatie. 

lil~f it,;~:' ~ 
· .. ~~?:~~~~~~~ r~~~rm~t:::..~ , •.... ·• .... •·· e 

aanpassing van de woning 

beter onderboud van de woning 

klachtenafhandeling door de verbuurder 

aanstellen van een huismeester 

mogelijkheid om de huidige huurwoning 

te kopen betrekki · tot de woni · ·. · en/of de 
• ......... · .•.:..· •... ,<. • ~ •. , .· · . . ~.· · .·~ .· ·"·'· •·•· . .. . ~ ... . · .. . : :.·.-.~ ... · . . .. ·. 
orrig~virig:. 'ian uwwoning;F .. ·f · f betere samenstelling bewoners 

beter schoonhouden van de 

woonomgeving 

· Er zijn meerdere antwoor~eri .. g 

rnogelijk! 

. < 

Bij de vorige vraag beeft u 

aangegeven welke aanpassingen u 

noodzakelijk vindt. Welke drie 

aanpassingen zijn bet meest nodig? 

Heeft u bet buurtbuis of bet PSI 

h 

J 

k 

l 

verbetering van de groenvoorzieningen 

verbetering van de bestrating 

meer/betere parkeerplaatsen 

meer bushaltes 

meer/betere speelvoorzieningen voor 

kinderen 

m meer/betere voorzieningen voor 

n 

0 

p 

q 

r 

s 

jongeren 

meer sociale en culturele activiteiten 

bestrijding vandalisme 

bestrijding diefstal en inbraak 

verbetering van de sociale veiligbeid 

verbetering van de verkeersveiligbeid 

Andere: 

Het meest belangrijk vindt ik de aanpassing met letter 

Als tweede belangrijl<ste vindt ik de aanpassing met letter 

Als derde belangrijkste vindt ik de aanpassing met letter 

ik heb hun al vaak verteld welke 

(plaatselijk service-instituut) ooit op aanpassingen nodig zijn 

de boogte gebracbt van de ja, maar niet vaak 

aanpassingen die u noodzakelijk nee, maar ik ben het we) van plan 

vindt? nee, want dat heeft weinig zin 

nee, want ik wist niet dat dat mogelijk was 

nee, ik kom nooit in het buurthuis 

en/of ik ken bet PSI niet 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 



5 HET AANTAL JAREN IN UW HUIDIGE WONING 

sa. •••••WJJ1ahg••wti6ii~ 1•· itjJ~ · ·4iif~i~¢·' .. •··· 
:.;!¢aj.i,gJ >,L.f:._ '.'\,; . 

. . . ;: . ·.· ,• . . ~:-:;·-·-: _:· . 
-·=--;: .. -_:,:< .;:· ·_ ~· 

korter dan 2 jaar 

2 - 5 jaar 

langer dan 5 jaar 

Cl 

c 

C - ga naar vraag 10 

op biz 14 

6 DE MANIER W AAROP U UW HUIDIGE WONING HEEFT 

GEVONDEN 

6a. /opwelke mam~f heeit: ii U.'w · 
'hui~ige ~mling gevon<!~? ) • 

:~~:·:;;ijn meerdere · antwoorden 

· •foogelijk! 

Tot zover de vragen over uw huidige woning. 

Ik stood ingeschreven voor deze 

woning bij de woningbouwvereniging C 

Ik stood ingeschreven voor deze 

woning bij een particuliere 

verhuurder of makelaar 

lk ben samen met een makelaar op 

zoek geweest naar deze woning C 

lk ben zelf op zoek geweest naar 

deze woning Cl 

Ik heb deze woning via kennissen 

Ik heb deze woning zel f gebouwd C 

(of zelf laten bouwen) C 

Op de volgende pagina's (9 t/m 13) worden vragen gesteld over u vorige woning. Dez.e vragen hoeven alleen door 

mensen ingevuld te worden die korter dan 5 jaar in de huidige woning wonen. 



7 DE VORIGE WONING 

De vragen 7a t/m 7o hebben betrekking op uw VORIGE woning. 

7a. ltoewc>Qna~Uiri uwvqrige . 

7b. 

7c. 

7d. 

· . wo~hg?,:, ;,; jf 

'I '•' ·'.· ::;., • 

. ~ . 

·Wie :~ii d~ dg~haa~ ~ifil uw v6rige . , ·. . : 

woning?' · 

.·: . 

Hbe h~og waren de maancieiijk~e 
lasten in uw v6rige woning? 

Hiermee ~ordLalleen de huur 
(inclusi~f · servic~k~sten) of. de. 

. hypotheek bedoeld. 

7e. Heeft u bif bet irivraag S-d. 

7f. 

7g. 

7h. 

7i . 

. . . . 
ingeVillde.bedrag ~keriing 

gehouderi mel huursubsidie of 

. belastingaftrek? . 

Wat voor type was uw vorige 

woning? 

In welk type eengezinswoning 

woonde u? 

In welk type meergezinswoning 

woonde u? 

Op welke verdieping woonde u? 

op kamers Cl - ga naar vraag 71 

bij ouders 

zelfstandig 

korter dan 2 jaar 

2 - 5 jaar 

langer dan 5 jaar 

zel f eigenaar 

woningbouwvereniging/ gemeente 

andere verhuurder 

In hele guldens (f) per maand 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

Cl 

f .. .. ....... . 

ja 

nee 

een eengezinswoning (zonder een 

woning onder of boven u) 

Cl 

Cl 

een meergezinswoning (met een 

woning onder of boven u) Cl - ga naar vraag 7h 

bejaardenwoning 

geheel vrijstaand (aan geen zijde 

aangebouwd) 

half-vrijstaand (aan een zijde 

aangebouwd) 

tussenwoning (aan twee zijden 

Cl 

Cl 

aangebouwd: rijtjeswoning) Cl 

bejaardentlat 

tlatwoning met voordeur aan 

trappenhuis 

Cl 

Cl 

flatwoning met voordeur aan galerij Cl 

woning boven winkel of bedrij f Cl 

anders, n.L: ..... .. .. . .......... ........ . 

...... .. e verdieping 

ga naar vraag 7 j 



7 DE VORIGE WONING 
· .. :··. :::··: ' .. '- · :.'-':. '' .. : .. _ -· ' - - ;~ : · : . 

7j. 

~~~rjv~~i!Jri~tf~"f ~~ ;. 
. ~f ziji.i IJ:leerder¢= ·antwoorden 
m~*~lijkl ·· =···· _,., · 

. . , 

lift 

intercom 

electrische deurontgrendeling 

afsluitbare galerij 

huismeester 

7k. /g~~~~{: ~~~~f1! :-~ad u~'\'~e?: == ':{· ; Aantal kamers 

w?~~g?,(jl;}: .. :::; (C . : .. . . ... 

71. 

Bedoeld wordt.:het. aarital ·.:·· 
:-.~1aa~kalilers '~~', Cle=.wdorikaker =· ••·· 
•. ·- •. :·... : : :: :·::· : .- / - - :.:::: :::::::·. = - - _ Y>". - :~ ::·--.':-.. ·- -

. . . .. . .· ~:~:: . ~.. . .. ·. ': :· .:·. -. ::.;._ -.. < ~ :\ ·: ··:. :·: \:: 
Welke kennierken wateri er. iri. iiw 

vorige w9ning aanwezig? ( 
. Er. zij.h meerdere ant\-\'oQf den 

mogelijk! 

open keuken 

gesloten keuken 

bijkeuken 

douche 

ligbad 

' tweede toilet 

kelder 

beloopbare zolder 

schuur/berging 

garage 

voortuin 

achtertuin 

zijtuin 

dakterras 

7m. Indien u uw vorige woning zou heel positief 

7n . 

moeten ·beoordelen hoe zou dan het positief 

oordeel zijn? 

In welke gemeente lag uw vorige 

woning? 

neutraal 

negatief 

heel negatief 

Dronen 

Loon op Zand 

Sprang-Capelle 

Waalwijk 

c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 

c 
c:f 

c 

c 

} ga naa' v.aag B 



7 DE VORIGE WONING 

7 o. .• lri .w~11{ v~'·a~ lli~tntlll8f ~~~6eilide 
• ~\0Jk~n)n ".W~t»'ijkJa~ uw v~nge 

· :~?~gJ,,./~~ . 
': U kurif.bij · de beantWootding van 

~~Ql1~=r.~~i,,, 

: . ·~! 
!..! .. :1 

Centrum 

Besoyen 

Baardwijk 

Laageinde 

Antoniusparochie 

Bloemenoord I Groenewoud 

Zanddonk 

Meerdijk 

De Hoef 

\'. 
I 

i \ 
\ 
I' 

; 

• I ~ I 

,- ~ ' 
i ; 

:1 l I 

i . 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Cl 

Cl 

... ' . '. ~ 

., ~ • , ·. ,; i :r • 
I :,·: ~ 

.!'--- · 
.\·_. .::i: ;,; I 

· .. , 
··---~~~~-~: • .. 

, .. 

, I 

r 
·1 

·.~:.'···· ... 

: 

I _ 



8 DE OMGEVING VAN UW VORIGE WONING 

8a. 

8b. 

De vragen 8a en 8b hebben betrekk.ing op uw VORIGE woning. 

• Hoe ?ooordeelt u de omgev,ing van 

.•. u\\f 'vorige woning? .. . 

.··· 6~~d wordt ~~~et eai 
i>eoo;Jcl.i~ tegeven .. ~~e<t~ · · 

;:t~~liJk OrsJecb.t) · vaii•'aiie. ·. 
., k~~'4k~ di~hi~rn~ 

. · .. ·:.i * 

* 
• 

* 

* 

De Jigging ten opzichte van het 

centrum 

Ligging ten opzichte van werk 

De aanwezigheid van dagelijkse 

voorzieningen (winkels, scholen) 

De aanwezigbeid van 

speelvoorzieningen 

De aanwezigheid van buurt-

-.. voorzieningen (buurthuis, 

.. 

Als u de omgeving van uw vorige 

woning zou moeten beoordelen hoe 

zou dan bet oordeel zijn? 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 

* 

jongerencentrum) 

De aanwezigheid van recreatieve 

voorzieningen (theater, 

videotheek, cafes) 

De aanwezigbeid van 

parkeervoorzieningen van 

De aanwezigbeid van 

groenvoorzieningen (plantsoen, 

groen, bomen) 

Het onderhoud van de omgeving 

De verkeersveiligheid voor 

kinderen 

De verkeersveiligbeid voor 

volwassenen 

De veiligheid overdag op straat 

De veiligbeid s'avonds op straat 

De aanwezigheid van familie 

en/of vrienden 

De contacten met andere 

medebewoners 

Het aanzien van de buurt bij 

mensen van buiten de buurt 

heel positief c 
positief c 
neutraal Cl 

negatief c 
heel negatief c 

Gocd 

Cl 

Cl 

c 

Cl 

Cl 

c 

Cl 

c 

c 

c 
c 
c 

c 

c 

Rcde

lijk 

Cl 

Cl 

Cl 

c 

c 
Cl 

c 
Cl 

c 

c 

c 

c 

Slccbt 

Cl 

c 

c 

c 
Cl 

c 
c 
c 

c 

c 

c 



9 DE REDENEN OM TE VERHUIZEN V ANUIT UW VORIGE 

WONING 

De vragen 9a en 9b hebben betrekking op de redenen waarom u bent verhuist vanuit uw VORIGE 

naar uw huidige woning. 

9a. .· Om.welke · recienenJ:>eri~ u vanj 1w a Vanwege het werk of studie 

9b. 

-·:. · .. 

vorig~ w9nir1g naar uw huidigi · · 
• " yy . • • 

Wat waren voor u de drie 

belangrijkste re<lenen om te 

verhuizen? 

·- · 

.:. :·. 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

J 

k 

m 

n 

0 

p 

q 

r 

s 

u 

v 

w 

x 

y 

z 

aa 

Vanwege familie/vrienden C 

Verandering huishoudensamenstelling (bijv. trouwen) C 

V anwege gezondheidsredenen 

Wilde van huur naar koop of van koop naar huur 

Wilde naar een ander type woning 

Redenen van financiele aard (bijv. de woning was te 

~~ c 
Te weinig kamers en/of ruimte in de woning C 

Te weinig comfort in de woning C 

De woning was slecht onderhouden C 

De woning was moeilijk toegankelijk (bijv. geen lift) c 
Vanwege de tuin 

Vanwege de indeling van de woning 

De woning lag te ver van het centrum 

Onvoldoende dagelijkse voorzieningen 

(bijv. geen winkels/scholen) 

Onvoldoende culturele voorzieningen in de buurt 

(bijv. geen buurthuis) C 

Onvoldoende speelmogelijkhe<len in de buurt C 

Onvoldoende recreatievoorzieningen in de buurt 

(bijv. geen sport/bioscoop/cafe) 

Onvoldoende medische voorzieningen in de buurt 

(bijv. geen huisarts/fysiotherapeut) 

Te ver van een bushalte 

Te weinig groen in de buurt 

Woonomgeving was vervuild (graffiti/zwerfvuil) 

Te weinig parkeergelegenheid 

Verkeersonveiligheid 

Te veel overlast (stank en lawaai) 

Gevoel van onveiligheid in de buurt (overlast 

drugsgebruikers/drugshandel/buren/jongeren) 

Ongezellige buurt 

ab Overige redenen, n.l. .. ....... .. ......... . 

Het meest belangrijk was de reden met letter 

Ats tweede belangrijkste was de reden met letter 

Als derde belangrijkste was de reden met letter 



Tot zover de vragen over uw vorige woning. 

De volgende vragen (op deze pagina en de pagina's 15 t/m 17) hebben betrekking op uw eventuele 

verhuisplannen en op de woning en de woonomgeving die u dan voor uw huishouden geschikt zou vinden. 

10 VERHUISPLANNEN 

lOa. . J:leeftu plimri~~om ·te · ~~~b~z:en? < Ja, zeker Cl 

Cl Ja, misschien 
·.,,. . . . 

.. . ·. Nee, zeker niet Cl -ga naar vraag 14 

11 DE MANIER W AAROP NAAR EEN NIEUWE WONING 

WORDT GEZOCHT 

lla. Welke initiatieven heeft u al 
. . . . · - -~ •' 

. genomen om een door u geschikte 

woni~g te vinden? 

Er zijn · meerdere antwoorden . 

· mogelijk! 

,, 

Ik heb we! verhuisplannen maar sta 

niet ingeschreven Cl 

Ik ben ingeschreven voor een andere 

woning bij de woningbouwvereniging Cl 

lk ben ingeschreven voor een 

particuliere huurwoning bij een 

makelaar c 
Ik ben samen met een makelaar op 

zoek naar een koopwoning Cl 

Ik ben zel f op zoek naar een 

koopwoning Cl 

lk ben zelf op zoek naar een 

huurwoning Cl 

lk ga zelf een huis bouwen Cl 



12 DE REDENEN OM TE VERHUIZEN VANUIT UW HUIDIGE 

WONING 

De vragen 12a en 12b hebben betrekking op de redenen waarom u zou willen verhuizen vanuit uw 

HUIDIGE woning. 

12a. 'Bij__yraag lOa heeft u geantwoord 

. 4k~i:-·(>f- fuischlen te wm~ri ; / ' 

l2b. 

~ . .;.":: ·:· ' 

verhiiizen. _ Om welke redenen? 

--E~ zi)'n meerdere antWoorden · 
mogelijk! -

Wat zijn voor u de drie 

belangrijkste redenen om te 

verhuizen? 

a Vanwege het werk of studie 

b 

c 

Vanwege familie/vrienden C 

Verandering huishoudensamenstelling (bijv. trouwen) C 

d Vanwege gezondheidsredenen C 

e Wil van huur naar koop of van koop naar huur C 

f Wil naar een ander type woning c 
g Redenen van financiele aard (bijv . de woning was te 

duur) C 

h Te weinig kamers en/of ruimte in de woning c 

J 

k 

1 

m 

n 

Te weinig comfort in de woning 

De woning is slecht onderhouden 

De woning is moeilijk toegankelijk (bijv. geen lift) 

Vanwege de tuin 

V anwege de indeling van de woning 

De woning ligt te ver van het centrum 

o Onvoldoende dagelijkse voorzieningen 

(bijv. geen winkels/scholen) 

p 

q 

Onvoldoende culturele voorzieningen in de buurt 

(bijv. geen buurthuis) 

Onvoldoende speelmogelijkheden in de buurt 

r Onvoldoende recreatievoorzieningen in de buurt 

(bijv. geen sport/bioscoop/cafe) 

s 

u 

v 

w 

x 

y 

z 

aa 

Onvoldoende medische voorzieningen in de buurt 

(bijv. geen huisarts/fysiotherapeut) 

Te ver van een bushalte 

Te weinig groen in de buurt 

Woonomgeving is vervuild (graffiti/zwerfvuil) 

Te weinig parkeergelegenheid 

Verkeersonveiligheid 

Te veel overlast (stank en lawaai) 

Gevoel van onveiligheid in de buurt (overlast 

drugsgebruikers/drugshandel/buren/jongeren) 

Ongezellige buurt 

ab Overige redenen, n.1. . . .......... . ... . . .. . 

Het meest belangrijk is de reden met het letter 

Ats tweede belangrijkste is <le reden met Jetter 

Als derde belangrijkste is de reden met letter 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 
c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 
c 



11 

13 DE TOEKOMSTIGE WONING 

De vragen 13a t/m 131 hebben betrekking op uw eventuele TOEKOMSTIGE woning . 

13a. 
. ·. :· •. ; . ·,: ... 

W.:elk soort wonirig acht ti na 

,verhui'iiliih6t ·meest geschikt voor 
~ · .... .. · . .. 

, uw huishouderi? 
\•,' 

:.- ~ 
__ ;..: 

·.-. :·· •, 

een koopwoning 

een huurwoning van de 

woningbouwvereniging 

een huurwoning van een andere 

verhuurder 

13b. Welke maandelijkse Iasten. rou u na In hele guldens (f) per maand 

ve;hliizing maximaal willen .. • 
betalen? ' · .. !, 

Cl 

Cl 

Cl 

Hiennee wordt alleen de huur 

(indusief service-~osten) of d.e 

hypotheek bedoeld. 

f ············ 

13c. 

13<l. 

Heeft u bij het in vraag 13b. ja 

ingevulde bedrag rekening nee 

gehouden met huursubs1die of 

belastingaftrek? 

Welk type woning acbt u bet meest een eengezinswoning (zonder een 

geschikt voor uw huishouderi? woning boven of beneden u) 

Cl 

Cl 

Cl 

een meergezinswoning (met een 

woning onder of boven u) Cl--ga naar vraag 13f 

13e. 

I 3f. 

Welk type eengezinswoning acht u 

bet meest geschikt? 

Welk type meergezinswoning acht 

u bet meest geschikt? 

13g. Welke verdieping acht u het meest 

geschikt? 

bejaardenwoning 

geheel vrijstaand (aan geen zijde 

aangebouwd) 

half-vrijstaand (aan een zijde 

aangebouwd) 

tussenwoning (aan twee zijden 

Cl 

Cl 

Cl 

aangebouwd: rijtjeswoning) Cl 

bejaardenflat 

flatwoning met voordeur aan 

trappenhuis 

Cl 

Cl 

flatwoning met voordeur aan galerij Cl 

woning boven winkel of bedrijf Cl 

anders, n. I.: ........... . .. . ............. . 

de begane grond 

de eerste, tweede of derde etage 

hoger dan de der<le etage 

Cl 

Cl 

Cl 

ga naar vraag l 3i 

11 



13 DE TOEKOMSTIGE WONING 
.. 

.-. .. .. 
13h. Welke v~orziertingeri Z.Ou de· voor .u lift Cl 

ge~~hikt.e ~eerge~insworii~g intercom Cl 

moeten hebben? electrische deurontgrendeling Cl 
···, 

Er ~j~ meerdere · antWoorden afsluitbare galerij Cl 

mogelijk! huismeester Cl 

13i. Hoeveel kamers zou de voor. u Aantal kamers .......... 
• gescbikte woning ~oe~en' hebberi? ~. · 

Bedoeld .wordt: de woonk~er + 
.. bet aantal slaaploirne..S 

•· . 

13j. Welke specifieke keiunerken rou de gesloten keuken Cl 
.. . . 

VOOr ~ geschikte Wb~u;g moet~n bijkeuken Cl 

hebben? douche Cl 

Er zijn meerdere antWoorden ligbad Cl 

mogelijk! tweede toilet Cl 
.. 

' kelder Cl 
: 

beloopbare zolder Cl 

schuur/berging Cl 

garage Cl 

voortuin Cl 

achtertuin Cl 

zijtuin Cl 

dakterras Cl 

13k. Tn welke gemeente zou u in de Drunen :} toekomst willen wonen? Loon op Zand ga naar vraag 14 

Sprang-Capelle 

Waalwijk Cl 

131. In welk van de hiemaast genoemde Centrum Cl 

wijken in Waalwijk zou u in de Besoyen Cl 

toekomst willen wonen? Baardwijk Cl 

U kunt bij de beantwoording van Laageinde Cl 

deze vraag weer gebruik maken Antoniusparochie Cl 

van bet kaartje op bladzijde 11! Bloemenoord I Groenewoud Cl 

Zanddonk Cl 

Meerdijk Cl 

De Hoef Cl 

Waalwijk-West (aan de andere 

kant van de snelweg) Cl 

elders n.I.: ................ . .... . .... 



14 GEGEVENS MET BETREKKING TOT UW HUISHOUDEN 

14a. 

14b. 

14c. 

De vragen 14a t/m 14c hebben betrek.king op uzelf en het huishuiden waarvan u dee! uitmaakt. 

Wie verdient het iileest fu uw 

huishouden? ... 
~· .. 

·=· ~ 

Wat i~ de hoogst door u volto6ide' 

opleiding? · · 

Binnen welke klasse valt het netto 

inkomen van u en uw eventuele 

partner samen? 

De eventuele inkomens van 

kinderen mogen hierbij niet 

meegeteld worden. 

U zelf 

Uw partner 

iemand anders 

c 
c 
c 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

geen of lager onderwijs C 

lager en middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs (VGLO, 

MULO, LAVO, MA VO e.d.) C 

hoger algemeen voortgezet 

onderwijs (HA VO, HBS, VWO, 

MMS, Lyceum, Atheneum, 

Gymnasium e.d.) C 

lager beroepsonderwijs 

(Ambachtsschool, 

Huishoudschool, LTS, LHNO, 

LEAO, LAS e.d.) c 
middelbaar beroepsonderwij s 

(MTS, KMBO, UTS, MEAO, 

INAS e.d.) 

hoger beroeps- en 

wetenschappelijk onderwijs 

(HTS, HEAO, andere HBO 

opleiding, Universiteit e.d.) C 

een andere opleiding: ................... 

minder dan f 1251, - per maand c 
f 1251,- tlmf 1750,- per maand c 

f 1751,- t/mf 2500,- per maand c 

f 2501,- tlmf 4000,- per maand c 
f 4001,- t/m f 5500,- per maand c 

meer dan f 5501, - per maand c 



Bijlage 1.2 

Toets op representativiteit 

Voor het onderzoeken van de respresentativiteit van een steekpraef dient de steekpraefverdeling met 
de populatieverdeling te warden vergeleken. De volgende hypothese (de nul-hypothese) wordt 
getoetst: "er is geen verschil tussen de steekpraef verdeling en de populatie verdeling" . Dit kan 
worden onderzocht door het uitvoeren van een Chi-kwadraat toets, een toets die geschikt is om het 
verband tussen twee nominale verdelingen te onderzoeken. 
De Chi-kwadraat per variabele wordt uitgerekend door per categorie het kwadraat te nemen van het 
verschil tussen de verwachte frequentie en de geobserveerde frequentie, de uitkomst hiervan te delen 
door de verwachte frequentie en vervolgens de som te nemen van de Chi-kwadraten van alle 
categorieen. 
In formulevorm: 

De geobserveerde frequentie (f) is de waarde die in de steekpraef wordt aangetraffen. De verwachte 
frequentie (e) wordt berekend door de populatie-waarden zodanig om te rekenen dat het totaal 
overeenkomt met het steekproef-totaal. 
Indien de berekende Chi-kwadraat grater is dan de kritieke waarde, dan is de steekpraef geen eerlijke 
afspiegelijng van de populatie. Is de berekende Chi-kwadraat kleiner dan de kritieke waarde dan kan 
de nul-hypothese geaccepteerd warden en kan geconcludeerd worden dat met betrekking tot het 
betreffende kenmerk de steekpraef representatief is. 
De kritieke waarde kan word en opgezocht in een tabel . Hiervoor dienen eerst de vrijheidsgraden en 
de onbetrauwbaarheidsmarge bepaald te worden. Het aantal vrijheidsgraden is gelijk aan het aantal 
categorieen min 1. De gebruikte onbetrauwbaarheidsmarge (alpha) in dit onderzoek is 0 .01, dat wil 
zeggen: in 1 van de 100 gevallen wordt de hypothese ten onrechte verworpen . De kans dat we ten 
onrechte stellen dat de steekpraef geen eerlijke afspiegeling is van de populatie is 1 % . 

De Chi-kwadraat toets wordt uitgevoerd met betrekking tot de leeftijd van de hoofdbewoner en de 
graotte van de huishoudens en met betrekking tot enkele kenmerken van de woningen 
(eigendomsvorm, woningtype, aantal kamers). Bovendien wordt de representativiteit van de 
vertrekkers uit Waalwijk getoetst, naar plaats van bestemming (Drunen, Loon op Zand en Sprang
Capelle) en van de vestigers naar plaats van herkomst. Tot slot wordt de verdeling van huishoudens 
over de verschillende wijken getoetst. 
Per kenmerk warden achtereenvolgens gegeven: de steekpraeffrequentie en het bijhorende percentage, 
de verwachte frequentie en haar percentage (deze is berekend uit het populatie-aantal) en de bijdrage 
aan de Chi-kwadraat. Een hoge bijdrage aan de Chi-kwadraat duidt op een grate afwijking tussen 
steekproef en populatie voor betreffende categorie. Door de som te nemen van de Chi-kwadraat 
bijdragen per categorie wordt de Chi-kwadraat per variabele verkregen. 

De berekende Chi-kwadraat wordt vergeleken met de kritieke waarde bij een onbetrouwbaarheid van 
1 % (ofwel 99% betrauwbaarheid). Indien de berekende Chi-kwadraat hoger is dan de kritieke waarde, 
dan wordt dit aangegeven met "Niet repr." (niet-representatief). lndien de Chi-kwadraat Jager is, dan 
wordt dit aangegeven met Repr. van representatief. 



I 

Leeftijd van de 
hoofdbewoner 

18-24 
25-54 
55-64 
65+ 

Tot. bekend 

Grootte van bet 
huishouden 

1 pers. 
2 pers. 
3 en meer pers. 

Tot. bekend 

Eigendomsvorm 
van de woning 

Koop 
Soc. huur 
Part.huur 

Tot. bekend 

Woningtype 

Eengezins 
Meergezins 

Tot. bekend 

Grootte van de 
woning 

klein ( < 4 kamers) 
groot ( > 3 kamers) 

Tot. bekend 

Het recente vertrek 
naar de 
randgemeenten 

Drunen 
Loon op Zand 
Sprang-Capelle 

Tot. 

I Steekproef 
(geobserveerd) 

abs. in% 

44 2.6 
1057 63.4 
256 15.4 
309 18.6 

1666 100 

246 14.7 
586 35.2 
836 50.J 

1668 100 

911 54.9 
620 37.3 
129 7.8 

J660 100 

J356 86.4 
213 13.6 

J569 100 

200 J3.0 
J34J 87.0 

154J 100 

52 37.J 
49 35.0 
39 27.9 

J40 JOO 

Populatie Chi- Representativiteit 
(verwacht) kwadraat bij een 

betrouwbaarheids-
marge van 0.01 

abs. in % 

57 3.4 2.96 
1022 61.3 1.20 
266 16.0 0.38 
321 19.3 0.45 

I J666 JOO 4.99 J l.34: Repr. 

495 29.7 125.25 
465 27.9 31.49 
708 42.4 23.14 

1668 100 179.88 9.2J: Niel repr. 

790 47.6 J8.53 
629 37.9 0.J3 
241 14.5 52.05 

1660 100 70.71 9.21: Niet repr. 

J324 84.4 0.77 
245 J5.6 4.J8 

J569 JOO 4.95 6.63: Repr. 

20J J3.0 0.01 
J340 87.0 0.00 

J54J JOO O.OJ 6.63: Repr. 

54 38.3 0.05 
48 34.6 O.OJ 
38 27.J O.Q3 

J40 JOO 0.09 9.2J: Repr. 



De receote 
vestiging vanuit 
de randgemeenten 

Drunen 
Loon op Zand 
Sprang-Capelle 

Tot. 

Aantal huishoudens 
in de diverse 
wijken 

Centrum 
Besoyen 
Baardwijk 
Laageinde 
Antoniusparochie 
Bloemenoord/Gr. 
Zanddonk 
Meerdijk 
De Hoef 

Tot. 

Steekproef 
(geobserveerd) 

abs. in% 

35 41.7 
34 40.5 
15 17.9 

84 100 

234 14.1 
163 9.8 
112 6.8 
214 12.9 
149 9.0 
210 12.7 
306 18.5 
135 8.2 
133 8.0 

1656 100 

Populatie Chi- Representativiteit 
(verwacht) kwadraat bij een 

betrouwbaarheids-
marge van 0.01 

abs . in% 

36 42.6 0.02 
31 37.2 0.25 
17 20.3 0.24 

84 100 0.51 9.21 : Repr. 

228 13.8 0.16 
179 10.8 1.43 
122 7.4 0.82 
229 13.8 0.98 
142 8.6 0.34 
200 12. I 0 .50 
255 15.4 10.20 
152 9.2 1.90 
142 8.6 0.57 

1656 100 16.90 20.09: Repr. 

Geconcludeerd kan worden dat de steekproef naar leeftijd van de hoofdbewoner, type en grootte van 
de woning, vertrek en vestiging en naar het aantal huishoudens per wijk representatief is. Niet
representatief is de steekproef ten aanzien van de grootte van de huishoudens en de eigendomsvorm 
van de woning . 
lndien men echter in de laatste twee gevallen de steekproef-percentages op het oog vergelijkt met de 
populatie-percentages, zijn de afwijkingen niet erg groot. De steekproef lijkt derhalve representatief 
te zijn. Door de grote absolute aantallen dragen deze verschillen toch in grote mate bij aan de Chi
kwadraat, waardoor deze in het kritieke gebied ligt. 
De algemene verwachting is dat naarmate de steekproef groter is de afwijking tussen de steekproef 
en de populatie steeds kleiner wordt. De onder- of oververtegenwoordiging van een bepaalde categorie 
betekent echter bij een grote omvang van de steekproef dat de Chi-kwadraat al snel te hoog is. Er zijn 
enkele redenen te bedenken waarom dit hier het geval is. Ten eerste valt de ondervertegenwoordiging 
van de eenpersoonshuishoudens op. Deze afwijking is waarschijnlijk toe te schrijven aan de wijze 
waarop de enquete werd verzameld. De enquete werd immers aan huis opgehaald. Bij 
eenpersoonshuishoudens is de kans nu eenmaal kleiner dat iemand thuis wordt aangetroffen dan in 
meerpersoonshuishoudens. Eenzelfde redenering, zij het iets meer speculatief, kan worden opgehangen 
voor de ondervertegenwoordiging van de particuliere huurders. In deze sector is het aandeel kleine 
woningen (appartementen) relatief groot en het aandeel kleine huishoudens evenzeer. 
Het feit dat de steekproef naar eigendomssituatie van de woningen en naar grootte van het huishouden 
niet representatief is, vormt geen al te groot bezwaar. Met betrekking tot de eerste variabele worclt 
namelijk in de meeste gevallen alleen het onderscheid huur/koop gehanteerd. Ten aanzien van de 
grootte van huishoudens wordt veelal gebruik gemaakt van absolute en "harde" cijfers (van 
Burgerzaken en SMB). Met name bij de registratie van de onderbezetting. 



Bijlage 3.1 

Ontwikkelingen in de bevolking van Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle 

Inwoners Geboorte- Migratie- Bevolkings- Procentuele 
per 1-1- overschot saldo groei groei 

Drunen 

1987 17080 202 226 428 2,51 

1988 17508 146 204 350 2,00 

1989 17858 158 84 242 1,36 

1990 18100 195 60 255 1,41 

1991 18355 168 -61 107 0,58 

1992 18462 193 -123 70 0,38 

1993 18532 

Totaal 1062 390 1452 8,50 

Loon op Zand 

1987 20640 133 226 359 1,74 

1988 20999 109 264 373 1,78 

1989 21372 111 244 355 1,66 

1990 21727 149 263 412 1,90 

1991 22139 102 65 167 0,75 

1992 22306 152 -97 55 0,25 

1993 22361 

Totaal 756 965 1721 8,34 

Sprang-Ca pelle 

1987 9166 77 90 167 1,82 

1988 9333 67 119 186 1,99 

1989 9519 81 41 122 1,28 

1990 9641 86 -20 66 0,68 

1991 9707 83 -33 50 0,52 

1992 9759 57 -8 49 0,50 

1993 9808 

Totaal 451 189 640 7,01 

Bron: SMB (1993) 



Bijlage 3.2 

Ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw van Drunen, Loon op Zand en Sprang-Capelle 

0 - 14 15 - 24 25 - 44 45 - 64 65+ Totaal 
per I in% I in% I in% I in% I in% 1-1- abs. abs . abs. abs. abs. 

Dronen 

1987 3827 22,4 3177 18,6 5484 32,1 3442 20,2 1150 6,73 17080 

1988 3875 22,1 3220 18,4 5644 32,2 3558 20,3 1211 6,92 17508 

1989 3914 21,9 3138 17,6 5887 33 3636 20,4 1283 7,18 17858 

1990 3898 21,5 3071 17 6041 33,4 3746 20,7 1344 7,43 18100 

1991 3952 21,5 2969 16,2 6140 33,5 3875 21,l 1419 7,73 18355 

1992 3944 21,4 2930 15,9 6109 33,l 4022 21,8 1457 7,89 18462 

Loon op Zand 

1987 4254 20,6 3425 16,6 6616 32,l 4298 20,8 2047 9,92 20640 

1988 4248 20,2 3387 16,1 6821 32,5 4391 20,9 2152 10,2 20999 

1989 4245 19,9 3400 15,9 7005 32,8 4504 21,l 2218 10,4 21372 

1990 4269 19,6 3351 15,4 7186 33,1 4620 21,3 2301 10,6 21727 

1991 4350 19,6 3318 15 7357 33,2 4760 21,5 2354 10,6 22139 

1992 4335 19,4 3231 14,5 7316 32,8 4989 22,4 2435 10,9 22306 

Sprang-Capelle 

1987 2099 22,9 1576 17,2 2942 32,l 1624 17,7 925 10,l 9166 

1988 2097 22,5 1600 17 ,I 3018 32,3 1668 17,9 950 10,2 9333 

1'989 2077 21,8 1608 16,9 3166 33,3 1709 18 959 10, 1 9519 

1990 2084 21,6 1560 16,2 3240 33,6 1767 18,3 992 10,3 9643 

1991 2086 21,4 1551 15,9 3264 33,5 1868 19,2 984 10, I 9753 

1992 2091 21,4 1520 15,6 3264 33,4 1868 19,1 1016 10,4 9759 



Bijlage 3.3a 

Benodigde theoretische voorraad in Drunen t.b.v. vraag vanuit bestaande voorraad 

Jaar Gem. Gem. Benodigde voorraad Afwijking Toename Afwijking/ 
woning- woning- tbv daling benodigde van de toename 

bezetting bezetting woningbezetting en tov reele voorraad voorraad 
per 1-1 per 31-12 bevolkingsgroei door voorraad 

geb.overschot 

1979 3.62 3.57 4242 38 132 0.29 

1980 3.57 3.50 4406 47 173 0.27 

1981 3.50 3.39 4630 47 224 0.21 

1982 3.39 3.35 4777 38 138 0.27 

1983 3.35 3.27 4968 1 154 0.01 

1984 3.27 3.21 5111 13 155 0.09 

1985 3.21 3.14 5288 48 212 0.23 

1986 3.14 3.09 5460 59 183 0.32 

1987 3.09 3.05 5662 74 217 0.34 

1988 3.05 3.00 5882 68 214 0.32 

1989 3.00 2.96 6084 28 162 0.18 

1990 2.96 2.91 6281 21 190 0.11 I 

1991 2.91 2.89 6403 -21 80 -0.26 

1992 2.89 2.87 6503 -43 78 -0.55 

1993 2.87 
I 

Tota al 419 2312 I 0.18 



Bijlage 3.3b 

Benodigde theoretische voorraad in Loon op Zand t.b.v. vraag vanuit bestaande voorraad 

Jaar Gem. Gem. Benodigde voorraad Afwijking Toename Afwijking/ 
woning- woning- tbv daling benodigde van de toename 
bezetting bezetting woningbezetting en tov reele voorraad voorraad 
per 1-1 per 31-12 bevolkingsgroeidoor voorraad 

geb. overschot 

1979 3.41 3.34 5614 62 207 0.30 

1980 3.34 3.27 5824 88 236 0.37 

1981 3.27 3.23 6015 -23 80 -0.28 

1982 3.23 3.16 6164 42 214 0.20 

1983 3.16 3.14 6279 115 188 0.61 

1984 3.14 3.08 6546 32 184 0.17 

' 
1985 3.08 3.02 6735 37 194 0.19 

1986 3.02 2.97 6927 28 183 0.15 

1987 2.97 2.93 7090 77 212 0.36 

1988 2.93 2.87 7347 92 272 0.34 

1989 2.87 2.83 7601 86 248 0.35 

1990 2.83 2.80 7809 94 216 0.43 

I 
1991 2.80 2.78 7996 23 116 0.20 

I 1992 2.78 2.75 8159 -35 105 -0.34 

1993 2.75 
I 
I 

Totaal 719 2655 0.27 



Bijlage 3.3c 

Benodigde theoretische voorraad in Sprang-Capelle t.b.v. vraag vanuit bestaande voorraad 

Jaar Gem. Gem. Benodigde voorraad Afwijking Toename Afwijking/ 
woning- woning- tbv daling benodigde van de toename 
bezetting bezetting woningbezetting en tov reele voorraad voorraad 
per 1-1 per 31-12 bevolkingsgroeidoor voorraad 

geb .overschot 

1979 3.23 3.19 2568 5 50 0.10 

1980 3.19 3.12 2654 -10 71 -0.14 
-

1981 3.12 3.09 2689 38 83 0.45 

1982 3.09 3.04 2792 14 79 0.18 

1983 3.04 2.99 2872 4 70 0.06 

1984 2.99 2 .96 2925 25 74 0.34 

1985 2.96 2.93 3012 54 116 0.46 

1986 2.93 2.93 3087 46 67 0.69 

1987 2.93 2.92 3163 31 61 0.50 

1988 2 .92 2.85 3297 42 145 0.29 

1989 2.85 2.83 3387 15 63 0.24 

1990 2 .83 2.82 3456 -7 47 -0.15 

1991 2.82 2.79 3508 -12 47 -0.25 

1992 2.79 2.78 3537 -3 38 -0.08 

1993 2.78 

Totaal 242 1011 0.24 



Bijlage 3.3d 

Benodigde theoretische voorraad in de drie randgemeenten samen, t.b. v. vraag vanuit bestaande 
voorraad 

Jaar Gem. Gem . Benodigde voorraad Afwijking Toename Afwijking/ 
woning- woning- tbv dating benodigde van de toename 

bezetting bezetting woningbezetting en tov reele voorraad voorraad 
per 1-1 per31-12 bevolkingsgroeidoor voorraad 

geb.overschot 

1979 3.44 3.39 12423 106 389 0.27 

1980 3.39 3.32 12881 128 480 0 .27 

1981 3 .32 3.26 13334 62 387 0.16 

1982 3.26 3.20 13733 94 431 0.22 

1983 3.20 3.15 14119 120 412 0 .29 

1984 3.15 3.10 14582 70 413 0.17 

1985 3 .10 3.04 15036 138 522 0.26 

1986 3.04 3.00 15473 134 433 0.31 

1987 3.00 2.97 15915 182 490 0.37 

1988 2.97 2.91 16527 201 631 0 .32 

1989 2.91 2.88 17072 129 473 0.27 

1990 2.88 2.84 17547 107 453 0.24 

1991 2.84 2.82 17907 -10 243 -0 .04 

1992 2 .82 2 .80 18199 -81 221 -0.37 

1993 2 .80 

Totaal 1379 5978 0.23 



Bijlage 4.1 

Negatieve beoordelingen van kwaliteitsaspecten door huishoudens in de verschillende 
woningtypen (gepercenteerd ten opzichte van het aantal huishoudens dat het aspect beoordeelde) 

Aspect Woningtype 

kleine grote kleine grote kleine kleine Tot. 
koop koop eengez. eengez. meergez. meergez. 

huur huur huur huur 

ligging tov centrum 4 4 17 8 15 17 7 

ligging tov werk 18 14 4 16 10 18 14 

aanwezigheid dag. voorzieningen 7 4 7 6 11 2 5 
(winkel, school) 

aanwezigheid speelvoorzieningen 42 41 29 48 47 43 43 

aanwezigheid buurtvoorzieningen 13 9 0 9 15 14 10 
(buurthuis, jongerencentrum) 

aanwezigheid recreatieve voorz. 17 32 29 35 35 34 32 
(theater, cafe's, videotheek) 

aanwezigheid 30 17 18 16 8 8 15 
parkeervoorzieningen 

aanwezigheid groenvoorzieningen 11 10 5 10 17 10 10 

onderhoud van de omgeving 23 20 14 24 25 18 21 

verkeersveiligheid voor 32 24 31 23 38 22 25 
kinderen 

verkeersveiligheid voor 8 9 15 8 18 II IO 
volwassenen 

veiligheid overdag op straat 7 8 7 6 12 9 8 

veiligheid 's avonds op straat II 11 25 16 30 20 15 

aanwezigheid familie/vrienden 0 8 16 11 14 14 IO 

contacten met medebewoners 0 5 IO 10 12 18 8 

aanzien van de buurt bij 4 6 IO 16 16 17 10 
buitenstaanders 

I 

Bron: Enqucte (1993) 



Bijlage 4.2 

Negatieve beoordelingen van kwaliteitsaspecten door verschillende typen huishoudens 
(gepercenteerd ten opzichte van het aantal huishoudens dat het aspect beoordeelde) 

Aspect Huishoudtype 

jonge gezinnen senioren Tot. 
1- en 2 met 
pershh. kinderen 
(t/m 34 jr.) 

ligging tov centrum 7 6 11 7 

Jigging tov werk 18 14 8 14 

aanwezigheid dag. voorzieningen 6 4 9 5 
(winkel, school) 

aanwezigheid speelvoorzieningen 41 46 45 43 

aanwezigheid buurtvoorzieningen 13 10 11 10 
(buurthuis, jongerencentrum) 

aanwezigheid recreatieve voorz. 36 31 34 32 
(theater, cafe's, videotheek) 

aanwezigheid 21 18 9 15 
parkeervoorzieningen 

aanwezigheid groenvoorzieningen 12 10 10 10 

onderhoud van de omgeving 19 24 20 21 

verkeersveiligheid voor 29 26 20 25 
kinderen 

verkeersveiligheid voor 9 10 11 10 
vo!wassenen 

veiligheid overdag op straat 9 9 4 8 

veiligheid 's avonds op straat 14 13 18 15 

aanwezigheid familie/vrienden 11 9 7 10 

contacten met medebewoners 14 7 6 8 

aanzien van de buurt bij 21 9 7 10 
buitenstaanders 

Bron: Enqucte (1993) 



Bijlage 4.3 

Gewenste aanpassingen door huishoudens in verschillende woningtypen (gepercenteerd ten 
opzichte van het totaal aantal respondenten in de woningtypen) 

Gewenste aanpassing Woningtype 

kleine grate kleine grate kleine grate Tot. 
koop koop eengez. eengez. meergez. meergez. 

huur huur huur huur 

aanpassing van de woning 20 12 17 11 15 
(alleen m.b .t. huurwoningen) 

beter onderhoud door de 31 23 30 36 28 
verhuurder 
(alleen m.b.t . huurwoningen) 

klachtenafhandeling door de 12 11 19 12 14 
verhuurder 
(alleen m .b .t.huurwoningen) 

aanstellen van een huismeester 0 II 10 
(alleen m.b.t. 
meergezinswoningen) 

mogelijkheid om de huidige 13 5 22 12 13 23 23 
huurwoning le kopen 
(tov het aantal huurders) 

betere bewonerssamenstelling 9 10 11 14 15 10 12 

beter onderhoud woonomgeving 22 29 30 28 32 26 27 

verbetering groenvoorzieningen 23 27 22 12 32 14 21 

verbetering bestrating 31 42 35 24 39 18 25 

meer/betere parkeerplaatsen 30 28 40 23 32 26 25 

meer bushaltes 4 25 12 6 I 5 9 

meer/betere spee)voorzieningen 36 52 41 39 47 39 39 
voor kinderen 

meer/betere voorzieningen voor 14 21 17 18 16 18 17 
jongeren 

meer sociale en culturele 15 II 7 16 13 18 15 
activiteiten 

bestrijding vandalisme 44 31 21 28 33 35 34 

bestrijding diefstal en inbraak 34 37 33 32 29 35 38 . 
verbetering sociale veiligheid 14 18 21 18 11 16 16 

verbetering vcrkeersveilighcid 37 40 37 22 36 15 29 

Bron: Enquete ( 1993) 



BijJage 4.4 

Gewenste aanpassingen door verschiUende typen huishoudens (gepercenteerd ten opzichte van 
het totaal aantal respondenten dat tot het betreffende type wordt gerekend) 

Gewenste aanpassing Huishoudtype 

jonge gezinnen senioren Tot. 
1- en 2- met 
pershh. kinderen 
(t/m 34 jr.) 

aanpassing van de woning 24 16 II 15 
(alleen m.b.t. huurwoningen) 

beter onderhoud door de 53 29 15 28 
verhuurder (alleen m.b.t. 
huurwoningen) 

klachtenafhandeling door de 7 17 10 14 
verhuurder (alleen m.b.t. 
huurwoningen) 

aanstellen van een huismeester 17 12 7 10 
(alleen m.b.t . 
meergezinswoningen) 

mogelijkheid om de huidige 20 47 9 23 
huurwoning te kopen (t.o.v. het 
aantal huurders) 

betere bewonerssamenstelling 9 10 11 12 

beter onderhoud woonomgeving 31 30 22 27 

verbetering groenvoorzieningen 29 24 15 21 

verbetering bestrating 17 23 35 25 

meer/betere parkeerplaatsen 35 30 15 25 

meer bushaltes 10 8 10 9 

meer/betere speelvoorzieningen 43 50 21 39 
voor kinderen 

meer/betere voorzieningen voor 18 23 7 17 
jongeren 

meer sociale en culturele 18 18 7 15 
activjteiten 

bestrijding vandalisme 30 35 34 34 

bestr.ijding diefstal en inbraak 36 40 33 38 

verbetering sociale veiligheid 18 16 16 16 

verbetering verkeersveiligheid 30 33 20 29 

Bron: Enquete ( 1993) 



Bijlage 5.1 

Huishoudkenmerken van de verschillende groepen verhuizers (per eel verticaal gepercenteerd) 

Kenmerken Binnen- Vertrek.kers Vestigers Verhuisgeneigden per 
verhuizers gewenste vestigingsplaats 

Waalwijk Een van de 
rand gem. 

Leeftijd 
hoofdbewoner: 
18-24 9 34 19 5 6 
25-34 32 39 38 24 41 
35-44 23 14 27 27 12 
45-54 13 10 11 16 21 
55+ 23 3 5 28 20 

Inkom en: 
< 1250 6 2 4 8 6 
1251-1750 11 7 5 11 6 
1751-2500 27 12 16 23 31 
2501-4000 31 43 47 36 35 
4001-5500 16 25 22 17 13 
> 5500 8 11 6 5 9 

Opleiding: 
Lager onderwijs 7 4 5 12 16 
Middelb. voort. ond. 17 18 14 23 25 
Havo/vwo 9 14 6 9 9 
Lbo/mbo 45 46 59 40 31 
Hbo/uni 20 18 15 16 12 
anders 2 0 1 0 6 

Socia al-
economische status: 
Tweeverdieners 31 60 56 25 34 
Huisvrouw/-man + 22 13 17 28 19 
kostwinner 
Een van beide partners 6 6 4 3 3 
werkzoekend 
Alleenstaande 11 8 12 11 9 
verdiener 
Aleenstaande 8 3 l 9 0 
huisvrouw-/man 
Alleenstaande 2 2 4 2 6 
werkloze 
anders 20 8 6 22 29 

Huishoudens-
samenstelling: 
Jonge 1-en 2-pershh. 23 52 54 18 23 
Gezinnen met kind. 44 29 37 53 42 
Senioren 19 2 2 20 16 
anders 13 17 7 9 19 

Bron: Enquetc (1993) 



Bijlage 5.2 

Beoordeling van de huidige en vorige woning en woonomgeving door de verschillende groepen 
verhuizers 

Gemiddelde beoordeling van de woning 

Starters Doorstromers Totale 
huidige 

buidige vorige waardering 
woning woning 

Binnenverhuizers 3.62 3.99 3.56 3.92 

Vertrekkers 4.35 4.12 3.18 4.22 

Vestigers 3.93 4.00 3.67 3.98 

Verhuisgeneigden naar 3.61 
Waalwijk 

Verhuisgeneigden naar 3.39 
randgemeenten 

Gemiddelde beoordeling van de 
woonomgeving 

Starters Doorstromers Tota le 
huidige 

huidige vorige waardering 
woning woning 

Binnenverhuizers 3.79 3 .87 3.45 3 .86 

V ertrekkers 4.17 4 .11 2.88 4.14 

Vestigers 3.66 3.52 3.57 3.57 

Verhuisgeneigden naar 3 .47 
Waalwijk 

Verhuisgeneigden naar 3 .06 
randgemeenten 

Droo : Enquete (1993) 



Bijlage 5.3 

De beoordelingen van de huidige en vorige woonsituatie door doorstromers binnen Waalwijk 
(binnenverhuizers), vanuit de randgemeenten naar Waalwijk (vestigers) en vanuit Waalwijk naar 
de randgemeenten (vertrekkers). In de kolommen is aangegeven welk percentage 
positief/neutraal/negatief oordeelde over het betreffende woonomgevingsaspect. 

Aspect Verhuisrichting 

Binnenverhuizers Vestigers V ertrekkers 

Huidig Vorig Huidig Vorig Huidig Vorig 

ligging tov centrum 6113316 48/34/18 50/41/9 51136/13 70/27/3 37/52/11 

ligging tov werk 65/13/22 61/21/18 64/23/13 42/46/12 49/36/15 51/34115 

aanwezigheid dag. voorzieningen 72122/6 67/24/8 54/37/9 58/35/8 65/25/10 59/37/4 
(winkel, school) 

aanwezigheid speelvoorzieningen 23/32/45 38/28/34 19/44/37 51131118 42/36/22 33/29/38 

aanwezigheid buurtvoorzieningen 50/39/11 42/38/20 38/56/6 31143/26 43/46111 48/39/13 
(buurthuis, jongerencentrum) 

aanwezigheid recreatieve voorz. 42/27/31 28/33/39 23/44/33 21135/44 27/38/35 27/46/27 
(theater, cafe's, videotheek) 

aanwezigheid 60/28/12 53/26/21 57/24/19 58/35/8 64/25/11 49/29/22 
parkeervoorzieningen 

aanwezigheid groenvoorzieningen 55/34/11 56/27/17 52/37/11 61129/l 0 71/2118 47/38/15 

onderhoud van de omgeving 49/37/14 35/44/21 40/32/28 61/29/10 73/2017 26/44/30 

verkeersveiligheid voor 39/37/24 31136133 30131139 47/31/22 37/32/31 29/35/36 
kinderen 

verkeersveiligheid voor 58/34/8 43/36/21 48/39/13 61/31/8 54/33/13 39/39/22 
volwassenen 

veiligheid overdag op straat 65/27/8 51138/11 61/24/15 67/31/2 61132/7 44/39/17 

veiligheid 's avonds op straat 44/44/12 23159118 42/45113 51145/4 5913417 24145131 

aanwezigheid familie/vrienden 56129115 46/37/17 54/31115 50/27/23 58/31/11 40/47/13 

contacten met medebewoners 55/37/8 46/37/17 46/43/11 40/44/16 5114217 26/34/40 

aanzien van de buurt bij 63/35/2 35/39/26 43/40/17 50/38/12 68/28/4 32/30/38 
buitenstaanders 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage 5.4 

Verhuismotieven van verschillende groepen verhuizers (gepercenteerd ten opzichte van het aantal 
verhuisden c.q. verhuisgeneigden) 

Motieven Recente doorstroming Potentiele doorstroming 

Binn en- Vertrek.kers Vestigers Verhuisgeneigden Verhuisgeneigden 
verhuizers die bij voorkeur in die bij voorkeur in 

Waalwijk willen een van de 
blijven wonen randgemeenten 

willen wonen 

PRIVE 
werk 0 9 12 6 22 
familie 3 7 17 5 22 
huish.samenstelling 38 48 42 12 3 
gezondheid 22 5 1 13 16 

WONING 
wil(de) kopen 25 23 36 22 35 
wil(de) huren 21 6 14 12 0 
type 43 36 35 48 66 
financien 12 3 1 11 19 
grootte 24 25 24 29 25 
comfort 20 19 14 15 12 
onderhoud 12 9 8 6 9 
toegankelijkheid 7 5 2 2 3 
tu in 23 19 19 22 22 
indeling 17 13 15 13 3 

WOONOMGEVING 
ligging tov centrum 6 1 7 11 0 
dagelijkse voorz. 2 2 6 3 0 
cult. voorz. 1 0 1 1 0 
speelmogelijkheden 0 0 0 6 12 
recreatievoorz. 2 0 6 2 6 
medische voorz. 1 0 4 1 0 
bushalte 2 4 2 4 0 
groenvoorz. 6 3 2 4 6 
vervuiling woonomg. 9 7 5 5 0 
parkeergelegenheid 6 4 1 10 12 
verkeersveiligheid 7 10 1 8 19 
overlast (stank e.d .) 20 21 11 10 19 
soc. onveiligheid 15 16 2 13 12 
ongezelligheid 0 9 12 14 22 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage S.Sa 

Vorige en huidige woning naar eigendomssituatie van verschillende doelgroepen op de 
Waalwijkse woningmarkt (in procenten) 

Doelgroep % vanuit % vanuit Sector van Sector van bestemming 
niet- zelfstandige herkomst 
zelfstandige woonruimte 
woonruimte (doorstromers) 
(starters) 

koop soc. part. 
huur huur 

Jonge 1- en 2-pershh. 33 koop 8 4 4 
soc. huur 30 30 6 
part. huur 10 ~ Q 

48 42 10 

67 46 46 8 

Totaal 47 45 8 

Gezinnen met kinderen 93 koop 35 4 3 
soc. huur 25 15 2 
part. huur ll 1. £ 

71 22 7 

7 60 33 7 

Totaal 70 23 7 

Senioren 97 koop 12 16 7 
soc. huur 0 48 5 
part. huur 1 L 1 

13 71 16 

3 0 100 0 

Totaal 13 71 16 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage 5.Sb 

Vorige en huidige woning naar type en grootte van verschillende doelgroepen op de Waalwijkse 
woningmarkt (in procenten) 

Doelgroep Doorstroming/ Type en grootte Type en grootte van de 
start van de vorige betrokken woning 

woning 

kleine grote kleine grote 
een- een- meer- meer-
gezins gezins gezins gezins 

Jonge 1- en 2-pershh. Doorstromers kleine eengezins 0 9 2 0 
grote eengezins 0 31 4 0 
kleine meergezins 2 27 0 7 
grote meergezins ~ 16 Q Q 

4 83 6 7 

Starters 6 60 17 17 

Totaal 5 67 14 14 

Gezinnen met kinderen Doorstromers kleine eengezins 1 6 0 0 
grote eengezins 2 74 2 1 
kleine meergezins 0 5 0 0 
grote meergezins Q L L l 

3 92 3 2 

Starters 7 79 7 7 

Totaal 2 94 2 2 

Senior en Doorstromers kleine eengezins 0 0 5 5 
grote eengezins 14 17 27 17 
kleine meergezins 5 I 3 0 
grote meergezins Q 2 J Q 

19 20 38 22 

Starters 0 50 50 0 

Totaal 18 22 38 22 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage 5.Sc 

Motieveo voor de verhuizing van de vorige naar de huidige woning van verschillende 
doelgroepen op de Waalwijkse woningmarkt (gepercenteerd ten opzichte van het aantal 
verhuisden per doelgroep) 

Motieven Doelgroepen 

Jonge 1- Gezinnen Senioren 
en 2- met 
pershh. kinderen 

PRIVE 
werk 14 14 1 
familie 10 4 9 
huish.samenstelling 64 19 13 
gezondheid 2 7 39 

WONING 
wilde kopen 44 55 2 
wilde huren 0 9 46 
type 21 41 44 
linancien I 12 12 
grootte 18 29 7 
comfort 15 19 7 
onderhoud 6 15 3 
toegankelijkheid 4 2 8 
tu in 12 20 20 
indeling 9 20 7 

WOONOMGEVING 
ligging tov centrum 4 5 17 
dagelijkse voorz. I 4 7 
cult. voorz. 1 1 2 
speelmogelijkheden 1 9 0 
recreatievoorz. 2 3 3 
medische voorz. 1 1 4 
bushalte 2 1 7 
groenvoorz. 2 5 2 
vervuiling woonomg. 6 8 4 
parkeergelegenheid 3 5 3 
verkcersveiligheid 2 9 3 
overlast (stank e.d.) 7 16 8 
soc. onveiligheid 5 14 II 
ongezelligheid 12 21 II 

Noot: De verhuismotieven "wilde kopen" en "wildc huren" zijn gepercenteerd 
ten opzichte van het aantal huishoudens <lat voorheen in een zelfstandige 
huur- en koopwoning woonde. 

Dron: Enquetc (I 993) 



Bijlage S.6a 

Huidige en gewenste woning naar eigendomssituatie van verschillende doelgroepen die momenteel 
een zelfstandige woning in Waalwijk bewonen en ook een woning in Waalwijk prefereren (in 
procenten) 

Doelgroep Huidige sector Gewenste sector 

koop soc. part . 
huur huur 

Jonge 1- en 2-pershh. koop 24 0 0 
soc. huur 29 37 l 
part. huur .§ 1. Q 

59 40 l 

Gezinnen met kinderen koop 53 4 0 
soc. huur 10 22 l 
part. huur 1 ~ l 

70 28 2 

Senioren koop 16 23 2 
soc. huur 0 48 2 
part. huur Q 1.. 2 

16 78 6 

Bron: F.nquete (1993) 



Bijlage S.6b 

Huidige en gewenste woning naar type en grootte van verschillende doelgroepen die momenteel 
een zelfstandige woning in Waalwijk bewonen en ook een woning in Waalwijk prefereren (in 
procenten) 

Doelgroep Type en grootte Type en groolle van de 
van de huidige gewenste woning 
woning 

kleine grote kleine grote 
een- een- meer- meer-
gezins gezins gezins gezins 

Jonge 1- en 2-pershh. kleine eengezins 0 0 2 0 
grote eengezins 2 45 0 0 
kleine meergezins 0 10 12 0 
grote meergezins l 22 l ~ 

4 77 16 3 

Gezinnen met kinderen kleine eengezins 0 3 0 0 
grote eengezins 6 80 2 2 
kleine meergezins 0 1 0 0 
grote meergezins l 1 Q Q 

8 88 2 2 

Senioren kleine eengezins 0 0 5 0 
grote eengezins 33 10 27 6 
kleine meergezins 5 0 3 1 
grote meergezins J Q ~ l 

5 10 40 8 

Bron: Enquetc (1993) 



Bijlage 5.6c 

Gewenste voorzieningen in eengezins- en meergezinswoningen van verschillende doelgroepen die 
momenteel een zelfstandige woning in Waalwijk bewonen en ook een woning in Waalwijk 
prefereren, ten opzichte van de voorzieningen in het potentiele aanbod 

Voorzieningen Percentage gewenst Percentage 
aanwezig in 

Jonge 1- Gezinnen Senioren TotJial potentieel aanbod 
en 2- met 
pershh. kinderen 

Eengezinswoningen: 
bijkeuken 34 50 38 43 24 
douche 85 88 81 84 84 
ligbad 63 77 41 69 45 
tweede toilet 61 79 51 72 51 
kelder 41 36 22 34 21 
beloopbare zolder 83 83 30 74 77 
schuur/berging 93 79 73 81 83 
garage 56 63 35 56 22 
voortuin 76 84 35 73 86 
achtertuin 95 97 57 91 95 
zijtuin 17 32 11 24 11 
dakterras 7 4 5 5 5 

Meergezinswoningen: 
bijkeuken 14 11 9 
douche 80 83 92 
ligbad 40 40 6 
tweede toilet 20 28 3 
kelder 3 8 5 

beloopbare zolder 3 8 14 
schuur/berging 63 66 76 
garage 37 34 4 
voortuin 9 11 2 
achtertuin 11 12 5 
zijtuin 0 2 0 
dakterras 14 17 8 
lift 74 68 35 
intercom 57 58 34 
electr. deurontgr. 57 57 55 
afsluitbare galerij 46 46 15 
huismeester 49 41 29 

Noot: De geringe voorkeur van jonge een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen voor een meergezinswoning, 
maakt het onmogelijk (en onnodig) de gewenste voorzieningen van deze doelgroepen in beeld te brengen. 

Dron: Enquete (1993) 



Bijlage 5.6d 

Motieven voor de gewenste verhuizing van verschillende doelgroepen die momenteel een 
zelfstandige woning in Waalwijk bewonen en ook een woning in Waalwijk prefereren 
(gepercenteerd ten opzichte van bet aantal verhuisgeneigden per doelgroep) 

Motieven Doelgroepen 

Jonge I- Gezinnen Senioren 
en 2- met 
pershh. kinderen 

PRIVE 
werk 4 9 1 
familie 7 6 2 
huish.samenstelling 15 12 8 
gezondheid 3 8 38 

WONING 
wil gaan kopen 35 31 0 
wil gaan huren 0 7 25 
type 55 53 44 
financien 7 15 8 
grootte 41 40 2 
comfort 24 16 6 
onderhoud 12 5 2 
toegankelijkheid 4 2 1 
tu in 38 25 14 
indeling 19 13 10 

WOONOMGEVING 
Jigging tov centrum 9 6 29 
dagelijkse voorz. 1 I 8 
cult. voorz. 1 1 1 
speelmogelijkheden 7 11 0 
recreatievoorz. 3 2 2 
medische voorz. 1 0 2 
bushalte 3 3 12 
groenvoorz. 3 8 2 
vervuiling woonomg. 9 6 2 
parkeergelegenheid 11 15 5 
verkeersveiligheid 8 11 2 
overlast (stank e.d.) 14 10 5 
soc. onveiligheid 19 13 11 
ongezelligheid 20 16 10 

Noot: De verhuismolieven "wil gaan kopen" en "wil gaan huren" zijn gepercenleerd 
ten opzichte van het aantal verhuisgeneigden in resp. huur- en koopwoningen. 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage 5.7 

Gemiddelde woonlasten van jonge een- en tweepersoonshuishoudens, gezinnen en senioren in de 
vorige, de huidige en de gewenste woning in Waalwijk 

Doelgroep Sector Vorige Stijging in Huidige Potentiele Geschikt 
woonlasten woonlasten woonlasten stijging in geachte 
van recent van recent van alle woonlasten woonlasten 
verhuisden verhuisden huishoudens van in de 

verhuis- gewenste 
geneigden woning 

Jonge 1-en 2-persbb. Koop 650 885 975 
Soc. huur 496 472 503 
Part.huur 477 661 -
Totaal 271 668 236 772 

Gezinnen met kinderen Koop 752 831 1063 
Soc.huur 511 586 562 
Part.huur 643 703 -
Totaal 372 763 197 897 

Senioren Koop 574 469 -
Soc.huur- 436 472 520 
Part.huur 510 623 -
Totaal 81 489 44 619 

Totaal Koop 710 778 1044 
Soc.huur 490 515 534 
Part.huur 477 662 -

Totaal 579 291 660 177 820 

Bron: Enquete (1993) 



Bijlage 6.la 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een eengezinswoning (in 
procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>1 2 3 4 >4 ? 

I 0.0 2.6 7.8 2.1 0.2 0.2 12.9 

II 0.0 0.2 2.2 3.7 0.0 0.2 6.3 

III 0.7 0.4 10.6 42.3 13.8 0.2 68.0 

IV 0.0 0.7 7.3 3.2 0.0 0.2 11.4 

v 0.0 0.0 0.7 0.2 0.4 0.0 1.3 

Bijlage 6.lb 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een flatwoning zonder lift 
(in procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>1 2 3 4 >4 '? 

I 2.2 28.0 21.7 2.4 0.0 0.2 54.5 

II 0.5 2.9 16.2 7.5 0.5 0.5 28.1 

Ill 0.5 0.2 4.1 5.3 1.2 0.0 11.3 

IV 0.0 0.0 3.1 1.9 0.0 0.2 5.2 

v 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.7 

Bijlage 6.1c 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een flatwoning met lift (in 
procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>1 2 3 4 >4 ? 

I 2.1 20.8 19.0 1.9 0.2 0.0 44.0 

II 0.5 2.8 13.1 6.3 0.0 0.7 23.4 

m 0.5 0.5 4.9 8.7 0.9 0.0 15 .5 

IV 0.2 0.9 11.7 1.9 0.0 0.7 15.4 

v 0.0 0 .0 0.9 0.5 0.2 0.0 1.6 



Bijlage 6.ld 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een natwoning op de begane 
grond (in procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>l 2 3 4 >4 ? 

I 2.0 24.3 19.9 2.0 0.2 0.2 48.6 

II 0.5 2.7 12.5 8.1 0.2 0.7 24.7 

III 0.5 0.2 4.9 6.6 1.4 0.0 13.6 

IV 0.0 0.7 6.9 3.4 0.0 0.5 11.5 

v 0.0 0.0 0.5 0.5 0.2 0.0 1.2 

Bijlage 6.le 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een seniorenwoning (in 
procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>l 2 3 4 >4 ? 

I 0.0 8.2 6.1 0.0 0.0 0.0 14.3 

II 0.0 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 2.1 

III 0.7 0.0 6.8 3.2 0.3 0.0 10.3 

IV 0.7 14.3 51.8 3.2 0.0 1.8 71.1 

v 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 

Bijlage 6.lf 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een duplexwoning (in 
procenten) 

Huishoud- Gewensl kameraantal Tot. 
cat. 

>I 2 3 4 >4 ? 

I 3.9 36.7 21.3 1.7 0.3 0.0 63.9 

II 0.3 2.8 11.9 4.1 0.0 0.3 19.4 

III 0.6 0.3 5.8 5.5 0.6 0.0 12.8 

IV 0.0 0.8 1.9 0.0 0.0 0.3 3.0 

v 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.9 



Bijlage 6.lg 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een appartement (in 
procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tot. 
cat. 

>l 2 3 4 >4 ? 

I 16.2 48.6 10.8 0.0 0.0 0.0 75.6 

II 0.0 5.4 4.1 2.7 0.0 0.0 12.2 

III 1.3 1.3 0.0 2.7 0.0 0.0 5.3 

IV 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 1.3 6.7 

v 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bijlage 6.lh 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor een maisonnette (in 
procenten) 

Huishoud- Gewenst kameraantal Tol. 
cat. 

>l 2 3 4 >4 ? 

I 0.4 8.1 15.9 1.9 0.0 0.0 26.3 

II 0.7 3.7 21.8 13 .0 0.4 0.7 40.3 

III 0.4 0.0 6.3 14.4 3.3 0.0 21.4 

JV 0.4 0.0 4.4 1.9 0.0 0.4 7.1 

v 0.0 0.0 0.7 0.7 0.4 0.0 1.8 



Bijlage 6.2 

De voorkeur van de verschillende huishoudenscategorieen voor de verschillende 
woningtypen (gepercenteerd ten opzichte van het aantal woningzoekenden per categorie) 

Huishoud- Gewenst type 
cat. 

1-gez. flat flat flat senior. duplex app. maison 
z. lift m. lift b.g. 

I 18.2 58.9 49.0 51.6 10.4 60.2 14.6 18.5 

II 26.0 88.5 76.3 77.1 4.6 53.4 6.9 83 .2 

III 100.0 15.8 22.1 18 .8 10.4 15.4 1.3 22.1 

IV 23 .6 8.5 25 .6 18.2 77.9 4.3 1.9 7.4 



I 

Bijlage 7.la 

Het huidige gebruik van de woningvoorraad 

De eerste stap in de berekening van de woningbehoefte betreft de inventarisatie van het huidige 
gebruik van de woningvoorraad door verschillende leeftijdsklassen. In de onderstaande tabel is per 
leeftijdsklasse (van de hoofdbewoner) weergegeven hoeveel mensen in een huur- en hoeveel in een 
koopwoning gehuisvest zijn. Per eigendomssituatie is een onderverdeling gemaakt naar prijs, grootte 
en type. 
Goedkope huurwoningen hebben een kale huurprijs beneden 500 gulden en goedkope koopwoningen 
hebben een marktwaarde beneden 140.000 gulden. Kleine woningen (zowel in de huur- als de 
koopsector) hebben niet meer dan drie vertrekken (inclusief de woonkamer). Tot de 
eengezinswoningen behoren de vrijstaande woningen, de woningen van het type "2 onder 1 kap" en 
rijtjeswoningen. Duplexwoningen, maisonnettes, appartementen, flatwoningen, bejaardenwoningen 
en HA T-eenheden behoren tot de categorie meergezinswoningen. 
Met betrekking tot de meergezinswoningen in de koopsector is geen onderscheid gemaakt tussen gote 
en kleine en goedkope en dure woningen, vanwege de geringe omvang van de voorraad van dit type. 
In de koopsector zijn overigens de woningen bij (of met) een bedrijf onderscheiden van de eengezins
en meergezinswoningen, vanwege de behoorlijk grote omvang van de voorraad van dit woningtype. 
Van een dee! van de woningvoorraad zijn een of meerdere kenmerken (eigendsomssituatie, prijsklasse, 
grootte, type en leeftijd van de hoofdbewoner) onbekend. Omdat in de SMB-methodiek niet gerekend 
kan worden met variabelen die een onbekende waarde hebben, zijn deze onbekende woningen 
evenredig verdeeld over de verschillende categorieen. 

Het huidige gebruik van de huurwoningvoorraad naar leeftijdsklasse (1-1-1993) 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 

Eengez Meergez Eengez Mecrgez Eengez Meergez Eengez Meergcz 

18-25 8 111 5 69 61 31 25 I 311 

25-30 46 120 18 110 237 72 36 5 643 

30-35 42 75 6 75 282 54 31 9 575 

35-40 38 34 8 32 266 24 24 2 428 

40-45 63 21 2 24 348 28 14 2 502 

45-50 61 22 7 25 265 20 9 5 415 

50-55 52 20 5 19 255 31 14 12 407 

55-60 72 18 5 27 235 39 24 18 437 

60-65 85 24 6 36 184 48 25 24 432 

> 65 321 85 44 210 387 193 48 148 1436 

Tot. 788 528 106 627 2519 540 249 227 5586 



Het huidige gebruik van de koopwoningen naar leeftijdsklasse (1-1-1993) 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Woningen Totaal Generaal 
tijd gezins- met Totaal 

woningen Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 2 43 1 10 1 4 61 372 

25-30 13 280 14 147 5 9 468 1111 

30-35 8 280 16 228 9 14 555 1130 

35-40 5 270 22 336 6 10 649 1077 

40-45 5 250 11 441 9 26 742 1244 

45-50 7 239 10 455 5 38 754 1169 

50-55 3 188 5 345 8 19 568 975 

55-60 7 160 5 251 11 23 457 894 

60-65 5 166 4 219 9 10 413 845 

> 65 29 225 17 375 14 24 684 2120 

Tot. 84 2101 105 2807 77 177 5351 10937 



Bijlage 7.lb 

De vraag naar huur- en koopwoningen 

Tweede stap in de woningbehoefteberekening is de inventarisatie van de vraag. De vraag naar 
woonruimte wordt in de SMB-methodiek gesplitst in de vraag naar huurwoningen enerzijds en naar 
koopwoningen anderzijds. De vraag naar huurwoningen wordt gevormd door de opgegeven 
voorkeuren van ingeschreven woningzoekenden. 
De vraag naar koopwoningen is minder eenvoudig te achterhalen. Door het SMB wordt een 
benadering van de vraag gehanteerd op basis van de koopwoningen die in een jaar ( 1992 in dit geval) 
werden betrokken (zowel bestaande woningen als nieuwbouw in 1992). 
De aanname is dat de verhuizingen naar koopwoningen in het afgelopen jaar, de huidige vraag 
representeren. De kenmerken van die betrokken woningen, zijn in deze optiek de "woonwensen" van 
de huishoudens die naar een koopwoning willen verhuizen. 
Onderstaande ta bell en ton en de gespecifeerde vraag naar huur- en koopwoningen (de "woonwensen"): 
per leeftijdscategorie de gewenste prijs, grootte en type. 
Ook voor de onbekende woonwensen geldt weer dat deze evenredig zijn opgeteld bij de verschillende 
categorieen. 

Differentiatie van de vraag naar buurwoningen 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 

Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez 

18-25 24 33 30 161 22 53 13 9 345 

25-30 35 4 12 41 36 20 14 8 170 

30-35 28 3 7 21 40 8 6 4 117 

35-40 19 0 10 12 18 10 2 2 73 

40-45 6 1 4 8 16 7 5 1 48 

45-50 11 1 5 12 12 3 5 I 50 

50-55 14 0 8 13 II 6 8 2 62 

55-60 9 2 4 11 9 13 IO 7 65 

60-65 6 3 4 12 7 23 8 5 68 

> 65 1 6 9 61 5 45 1 10 138 

Tot. 153 53 93 352 176 188 72 49 1136 



Differentiatie van de vraag naar koopwoningen 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Woningen Totaal Generaal 
tijd gezins- met Totaal I ' 

woningen Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 0 17 1 9 1 1 29 374 

25-30 0 41 0 31 3 1 76 246 

30-35 0 18 1 28 1 0 48 165 

35-40 0 15 0 27 0 0 42 115 

40-45 0 11 2 27 0 1 41 89 

45-50 0 3 0 18 0 0 21 71 

50-55 1 0 1 9 1 0 12 74 

55-60 0 3 0 6 0 0 9 74 

60-65 0 0 0 3 0 0 3 71 

> 65 0 6 1 0 1 0 8 146 

Tot. 1 114 6 158 7 3 289 1425 



Bijlage 7.lc 

De vraag minus het aanbod door doorstroming 

In een deel van de vraag naar huur- en koopwoningen wordt voorzien door woningen uit de bestaande 
voorraad die vrijkomen na verhuizing van de zittende bewoners. 
In 1992 kwamen 505 bestaande huurwoningen en 160 bestaande koopwoningen beschikbaar. De 
onderstaande tabel toont de differentiatie van dit aanbod naar prijs, grootte en type. 

Aanbod via doorstroming in 1992 

Aantal 
woningen 

HUUR Goedkoop Groot Eengezins 33 

Meegezins 81 

Klein Eengezins 4 

Meergezins 84 

Duur Groot Eengezins 136 

Meergezins 49 

Klein Eengezins 24 

Meergezins 7 

505 

KOOP Mecrgezins 1 

Eengezins Goedkoop Groot 49 

Klein 1 

Duur Groot 105 

Klein 4 

Woning met bedrijf 3 

Totaal 163 

GENERAAL 668 
TOTAAL 



Van zowel de huur- als de koopwoningen die in 1992 vrijkwamen, is bekend door welke huishoudens 
(althans: de leeftijd van de hoofdbewoner) ze betrokken werden. Bekend is dus welk deel van het 
aanbod ten goede is gekomen aan de verschillende leeftijdsgroepen. 
Op basis hiervan kan men per leeftijdsklasse aangeven welk deel van de vraag door het aanbod wordt 
ingelost. In de onderstaande tabellen is dat gedaan: per leeftijdsklasse is de vraag uit de tabellen in 
bijlage 7 .1 b verminderd met bet aanbod. 

Vraag naar huurwoningen minus aanbod door doorstroming 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 

Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez 

18-25 19 -17 29 123 5 39 9 8 213 

25-30 27 -2 11 31 8 15 8 7 107 

30-35 22 -2 7 16 9 6 4 3 65 

35-40 15 0 10 9 4 7 1 2 48 

40-45 5 -1 4 6 4 5 3 l 27 

45-50 9 -1 5 9 3 2 3 1 31 

50-55 11 0 8 10 3 4 5 2 43 

55-60 7 -1 4 8 2 10 7 6 43 

60-65 5 -2 4 9 2 17 5 4 44 

> 65 1 -3 9 46 1 33 1 9 96 

Tot. 120 -28 89 268 40 139 48 42 718 



Vraag naar koopwoningen minus aanbod door doorstroming 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Woningen Tota al Generaal 
tijd gezins- met Totaal 

woningen Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 0 10 1 3 0 1 15 228 

25-30 0 23 0 10 1 1 36 143 

30-35 0 10 1 9 0 0 21 86 

35-40 0 9 0 9 0 1 19 67 

40-45 0 6 2 9 0 1 18 45 

45-50 0 2 0 6 0 1 9 40 

59-55 0 0 1 3 0 0 4 47 

55-60 0 2 0 2 0 0 4 46 

60-65 0 0 0 1 0 0 1 45 

> 65 0 3 1 0 0 0 5 101 

Tot. 0 65 5 53 3 5 131 849 



Bijlage 7 .ld 

Absoluut en proportioneel woningbehoefteprofiel 

De woningbehoefte wordt in de SMB-methodiek berekend door bij de huidige bewoning, de vraag 
waarin niet via de bestaande voorraad voorzien kan worden, op te tellen. Met andere woorden: de 
getallen uit de tabellen in bijlage 7.la opgeteld bij de getallen uit de tabellen in bijlage 7.lc. 
Voordien wordt echter de vraag naar koopwoningen gelijk gesteld aan de vraag naar huurwoningen. 
Door het SMB wordt er namelijk vanuit gegaan dat slechts een vierde dee! van de vraag naar 
huurwoningen (dus de vraag van ingeschreven woningzoekenden) in een jaar wordt ingelost. In eerste 
instantie is echter de totale vraag naar huurwoningen in beschouwing genomen. Met betrekking tot 
de koopsector betrof de vraag en het aanbod daarentegen een jaar (1992). Om dit verschil tussen de 
huur- en de koopsector te nivelleren, wordt de "vraag naar koopwoningen minus het aanbod door 
doorstroming" met een factor 4 vermenigvuldigingd. 
Onderstaande tabel toont per leeftijdsklasse de absolute behoefte aan huurwoningen. 

Absoluut woningbehoefteprofiel met betrekking tot de huursector 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 

Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez 

18-25 26 93 34 192 66 71 34 9 524 

25-30 73 118 30 141 245 87 45 12 750 

30-35 64 73 13 91 291 60 35 13 640 

35-40 53 34 18 42 270 31 25 4 476 

40-45 68 20 6 30 351 33 17 3 529 

45-50 70 22 12 34 267 23 13 6 446 

50-55 63 20 12 28 258 35 19 13 450 

55-60 79 16 8 35 237 48 31 24 480 

60-65 89 22 IO 45 186 65 30 29 476 

> 65 322 82 53 257 388 22 48 157 1532 

Tot. 908 500 195 895 2259 679 297 269 6304 



De behoefte aan koopwoningen wordt op dezelfde wijze berekend, met die verstande dat de getallen 
in de tabel in bijlage 7. le eerst worden vermenigvuldigd met een factor 4. 

Absoluut woningbehoefteprofiel met betrekking tot de koopsector 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Won in gen Totaal Generaal 
tijd gezins- met Totaal 

woning en Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 2 82 4 22 3 8 121 645 

25-30 13 374 14 189 10 13 612 1362 

30-35 8 321 19 266 11 14 639 1279 

35-40 5 304 22 372 6 14 723 1200 

40-45 5 275 18 477 9 30 814 1343 

45-50 7 246 10 479 5 42 789 1235 

50-55 3 188 8 357 10 19 585 1035 

55-60 7 167 5 259 11 23 472 951 

60-65 5 166 4 223 9 10 417 893 

> 65 29 239 20 375 16 24 703 2235 

Tot. 84 2361 125 3019 89 197 5875 12179 



Ten behoeve van de doorberekening van de huidige woningbehoefte naar komende jaren (2000), is 
het nodig de absolute getallen uit de voorgaande woningbehoefteprofielen horizontaal te percenteren 
ten opzichte van het generaal totaal. Per leeftijdsklasse wordt dan inzicht verkregen in de relatieve 
behoefte aan de verschillende woningtypen. 

Proportioneel woningbehoefteprofiel met betrekking tot de huursector 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 

Eengez Mergez Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez 

18-25 0.04 0 .14 0.05 0.30 0.10 0.11 0.05 0.01 0 .81 

25-30 0.05 0.09 O.Q2 0.10 0.18 0.06 0.03 0.01 0.55 

30-35 0.05 0.06 0.01 O.o7 0.23 0.05 O.Q3 0.01 0.50 

35-40 0.04 0.03 O.Ql O.Q3 0.23 O.Q3 0.02 0.00 0.40 

40-45 0.05 0.01 0.00 0.02 0.26 0.02 0.01 0.00 0 .39 

45-50 0.06 0.02 0.01 O.Q3 0.22 0.02 O.Ql 0.01 0.36 

50-55 0.06 0 .02 0.01 O.Q3 0.25 O.Q3 0.02 0.01 0.43 

55-60 0.08 0.02 0.01 0.04 0.25 0.05 O.Q3 0.03 0 .50 

60-65 0.10 O.Q2 O.Ql .0.5 0.21 0.07 O.Q3 0.03 0 .53 

> 65 0.14 0 .04 0.02 0.11 0.17 0.10 O.Q2 0.07 0.69 

Tot. 0.17 0 .04 0.02 0.07 0.21 0.06 0.02 0.02 0.52 



Proportioneel woningbehoefteprofiel met betrekking tot de koopsector 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Woningen Totaal Generaal 
tijd gezins- met Totaal 

woningen Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 0.00 0.13 0.01 O.Q3 0.00 0.01 0.17 1.00 

25-30 0.01 0.27 0.01 0.14 0.01 0.01 0.44 1.00 

30-35 0 .01 0 .25 0.02 0 .21 0.01 0 .01 0.49 1.00 

35-40 0.00 0.25 0.02 0 .31 0.01 0.01 0.59 1.00 

40-45 0.00 0 .20 O.ot 0.36 0.01 0.02 0.58 1.00 

45-50 0.01 0.20 0.01 0.39 0.00 0.03 0.60 1.00 

50-55 0.00 0 .18 O.ot 0.35 0.01 0.02 0.55 1.00 

55-60 0.01 0 .18 0.01 0.27 0.01 0 .02 0 .47 1.00 

60-65 0 .01 0 .19 0.00 0.25 0.01 0.01 0.46 1.00 

> 65 0 .01 0.11 0.01 0.17 0.01 0.01 0 .30 1.00 

Tot. 0.01 0.19 O.ot 0.25 O.ot 0.02 0.47 1.00 



Bijlage 7 .le 

De gewenste voorraad in het jaar 2000 voor de onderscheiden leet'tijdsklassen, volgens de SMB
berekeningsmethode 

Om te kunnen berekenen hoe de woningvoorraad er in het jaar 2000 uit zal zien en hoe die voorraad 
over de verschillende leeftijdsklassen verdeeld zal zijn, is de prognose van de Waalwijkse 
bevolkingsopbouw in 2000 noodzakelijk. 
Door het SMB wordt gebruik gemaakt van de prognoses die opgesteld zijn door de provincie Noord
Brabant. In die prognose wordt het aantal huishoudens en de Jeeftijd van de hoofdbewoners 
weergegeven. 
Volgens de meest recente prognose-berekening van de provincie, ziet de Waalwijkse 
bevolkingsopbouw er in het 2000 als volgt uit: 

Leeftijdsopbouw van de hoofdbewoners van de Waalwijkse huishoudens in 2000 

Leeftijd Aantal in 
2000 

18-25 461 

25-30 1084 

30-35 1316 

35-40 1420 

40-45 1201 

45-50 1288 

50-55 1340 

55060 1066 

60-65 932 

> 65 2632 

Totaal 12740 

De gewenste woningvoorrraad per leeftijdsklasse in 2000 wordt verkregen door bet geprognostiseerde 
aantal huishoudens in iedere leeftijdsklasse over de verschillende woningtypen te verdelen, naar rato 
van de proportionele woningbehoefte. Daartoe worden de proportionele woningbehoefte-getallen 
vermenigvuldigd met de prognoses uit de bovenstaande tabel. 



De gewenste huurwoningvoorraad per 1-1-2000 

Leef- Goedkoop Duur Tot. 
tijd 

Groot Klein Groot Klein 
! 
I Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez Eengez Meergez 

18-25 19 67 24 137 47 50 24 6 375 

25-30 58 94 24 112 195 69 36 9 597 

30-35 66 75 13 94 299 62 36 13 659 

I 
35-40 62 40 21 49 320 37 30 5 564 

40-45 61 18 5 27 314 30 15 3 473 

45-50 73 23 12 35 279 24 13 6 465 

50-55 82 26 16 37 334 46 24 17 582 

55-60 89 18 10 40 265 54 35 27 537 

60-65 93 23 10 47 194 68 31 30 497 

> 65 379 96 62 302 457 266 57 185 1804 

Totaal 982 480 197 880 2704 706 302 301 6553 

Gewenste koopwoningvoorraad per 1-1-2000 

Leef- Meer- Eengezinswoningen Woningen Totaal Generaal 
tijd gezins- met Totaal 

woning en Goedkoop Duur bedrijf (huur- en 

Groot Klein Groot Klein 
koopsector) 

18-25 l 58 3 16 2 6 81. 461 

25-30 10 297 11 150 8 10 477 1084 

30-35 8 330 20 273 II 14 643 1316 

35-40 6 360 26 441 7 17 840 1420 

40-45 4 246 16 427 8 27 701 1201 

45-50 7 256 10 500 5 44 779 1288 

50-55 4 243 11 462 13 25 733 1340 

55-60 8 187 6 290 12 26 503 1066 

60-65 5 173 4 233 9 10 425 932 

> 65 34 281 24 442 19 28 799 2632 

Totaal 89 2433 131 3233 94 207 5980 12740 



Bijlage 7.2a 

De vraag op de Waalwijkse woningmarkt naar sociale en particuliere huurwoningen (op basis 
van de enquete-resultaten: het 'marktscenario') 

Vraag van verschillende groepen 

Waalwijkse Waalwijkse Huishoudens Huishoudens Totaal 
doorstromers starters uit van buiten 

randgemeenten onderzoeks-
(doorstromers gebied 
en starters) (doorstromers 

en starters) 

Sociale huur: 
kleine eengezins 434 23 17 38 512 
grote eengezins 561 87 98 114 860 
kleine meergezins 299 157 40 38 534 
grote meergezins 67 144 52 38 301 

Particuliere huur: 
kleine eengezins 15 5 12 0 32 
grote eengezins 37 43 35 13 128 
kleine meergezins 15 30 12 0 57 
grote meergezins 23 0 0 0 23 

Bijlage 7.2b 

Vraag en aanbod op de Waalwijkse woningmarkt naar de diverse sectoren (op basis van de 
enquete-resultaten) 

Vraag A an bod Tekort/overschot 

Sociale huur: 
kleine eengezins 512 123 - 389 
grote eengezins 114 1028 + 168 
kleine meergezins 38 250 - 284 
grote meergezins 38 311 + 10. 

- 495 

Particuliere huur: 
kleine eengezins 0 23 - 9 
grote eengezins 13 211 + 83 
kleine meergezins 0 47 - 10 
grote meergezins 0 47 + 24 

+ 88 


