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14e ALGEMENE VOLKSTELLING, annex woningtelling van 28 februari 1971

definitieve uitkomsten per gemeente.

Overzicht van de beschikbaarkomende tabellen.

Omschrijving tabel Pub likat ie

fase

Tabe 1 1 Totale bevolking naar leeftijd, geslacht en:

1. plaats ia het huishouden 1

2. plaats in het gezin 1

3. burgerlijke staat 1

4. geboorteprovincie 1

5. nationaliteit 1

6. soort van werkzaamheid e.d. 1

7. AOW, AWW, bijstandswet I

8. hulpbehoevendheid 1

Tabe 1 o Totale bevolking, resp. Beroepsbevolking

naar leeftijd, geslacht en :

1. periode van vestiging in de huidige

woongemeente
. / .

1

2. voornaamste bron van inkomen ( levens-

onderhoud) in 1970 1

Tabe 1 3 Totale bevolking naar leeftijd, geslacht en:

1. sociale groep
o

2. overheidsdienst 2

Tabe 1 k Totale bevolking naar plaats in het huis-

houden en leeftijd, geslacht en:

1. sociale groep
o

2. overheidsdienst 2

Tabe 1 5 Totale bevolking naar kerkelijke gezindte en

1. leeftijd en geslacht 1

2. burgerlijke staat en geslacht 1

3. periode van vestiging in de huidige

woongeraeente en geslacht 1

k. sociale groep en plaats in het huis-

houden 2

5. onderwijsniveau en geslacht 2

Tabe 1 6 Bevolking van IA .laar en ouder naar periode

van vestiging in Je huidige voongemeente,

soort van werkzaamheid, geslacht en:

1. leeftijd en plaats huishouden 1

2. nationaliteit 1

3. huisvesting (alleen voor hoofden van

huishoudens, definitie 19^7) 1

Tabe 1 7 Bevolking van jaar en ouder (zonder en

met beroep) voorzover nog volledig dag-

onderwijs volgend naar leeftijd, geslacht en

1. onderwijs dat wordt gevolgd 2

2. soort van werk/aamh«id 2

3. plaats in het huishouden gezin 2

Tabe 1 8 Bevolking van Ik .jaar en ouder zonder be-

roep naar leeftijd en:

1. burgerlijke ntaat en plaats in het huis-

houden (alleen voor vrouwen in huishuu-

dens en alleenstaande vrouwen) 2

2. onderwijsniveau en geslacht 2
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Tabel 9 Bevolking van 14 .jciar eu ouder

met beroep naar leeftijd en:

1. burgerlijke staat en plaats in het

huishouden (alleen voor vrouwen) 2

2. onderwijsniveau en geslacht 2

3. soort van werkzaamheid (in % van de

totale bevolking per geslacht voor

elke leeftijd) 2

4. positie in het bedrijf en geslacht 2

5. gedeeltelijke werkweek en geslacht
o

Tabel 10 Be roe pg be volk ing naar leeftijd, ge-

slacht en:

1. aard van het beroep en positie in

het bedrijf 2

Tabel 11 Beroepabevolk ing naar positie in het

bedrijf, geslacht en:

1. bedrijfsklasse 2

Tabe 1 12 Beroepsbevolking naar onderwijsniveau,

leeftijd en:

21. bedrijfsklasse
Tabel 13 Vrouvelijke beroepsbevolking naar bur-

gerlijke staat, positie in het bedrijf,

duur werkweek en:

1. aard van het beroep
o

2. aard van het bedrijf 2

Tabel 14 Beroepsbevolking naar ligging van het

werkadres en voorzover binnen de ge-

meente werkend naar voornaamste ver-

voermiddel, geslacht en:

1. sociale groep

2. overheidsdienst

3. afstand tot het werkadres in tijds-

eenheden (alleen voor personen met

een vast werkadres of een vast me 1 -

d i ngs punt )

o

o

2

Tabe 1 15 Buiten de gemeente verkende bevolking

naar periode van vestiging in de huidi-

ge woongemeente, geslacht en:

1. leeftijd, aard forensisme en plaats
o

in het huishouden

2. huisvesting (alleen voor hoofden van

2huishoudens, definitie 19^7)

Tabe 1 16 Buiten de gemeente verkende bevolking

naar sociale groep en:

1. leeftijd, aard forensisme en plaats
2in het huishouden

2. huisvesting (alleen voor hoofden van

huishoudens, definitie 19^7) 2

Tabel 17 Woonforensen (dagforensen) met vast

verkadres of vast me ldiugspunt naar

voornaamste vervoermiddel, geslacht en:

1
.

sociale groep
2

2. positie in hot bedrijf (alleen voor

2hoofden van huishoudens, definitie 19 ;4 ( )

3. leeftijd
o

• afstand tot li ** t werk iti tijdseenheden 2
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Tabe 1 18 Woonforensen (dagl’orensen) met vast

werkadres of vast me ldingspunt naar

Tabel 19

voornaamste vervoermiddel en:

1. werkgemeente
Woonforensen (dagforensen) met vast

2

werkadres of vaat meldingspunt naar

Tabel 20

afstand tot het werk in tijdseenheden
en:

1. werkgemeente
Werkforensen (dagforensen) met vast

2

werkadres of vast me Idingspunt naar

Tabe 1 21

voornaamste vervoermiddel, geslacht en:

1. sociale groep

2. positie in het bedrijf (alleen voor

hoofden van huishoudens, definitie

1947)
3. leeftijd
4. afstand tot het werk in tijdseenheden

Werkforensen (dagforensen) met vast

3

5

3
3

werkadres of rast meldingspunt naar

Tabe 1 22

voornaamste vervoermiddel en:

1, woongemeente
Werkforenaen (dagforensen) met vast

3

verkadres of vaat me ldingspunt naar

Tabel 23

afstand tot het werk in tijdseenheden en:

1. voongemeente
Woon-verkbaions naar geslacht en:

3

Tabe 1 2k

1. bedrijfsklasse
Gehuvde en gehuwd geveeat zijnde vrouwen

3

Tabe 1 25

naar aantal thuiswonende kinderen,

leeftijd van het jongste kind en:

1. soort van werkzaamheid, burgerlijke
staat en leeftijd op teldatum

2. positie in het bedrijf en burgerlijke

staat (voorzover met gedeeltelijke

werkweek)
3. onderwijsniveau (alleen voor gehuwde

vrouwen samenwonend met echtgenoot)
Gehuwde en gehuwd geweest zijnde vrouwen

2

2

2

Tabel 26

naar soort van werkzaaraheid, duur van

de werkweek, gezinssituatie en:

1. voorzover gehuwd en samenwonend met

echtgenoot naar sociale groep van

de man

2. voorzover gescheiden, weduwe of gehuwd

niet samenwonend met echtgenoot naar

eigen sociale groep

Gehuwde en gehuwd geweest zi.jnde vrouwen

2

2

resp. al dan niet ter plaatse geboren

naar aantal levend ter wereld gebrachte

kinderen en:

1. leeftijd op teldatum en burgerlijke

s taat

2. kerkelijke gezindte en burgerlijke staat

1

1



vervo

4

Omschrijving Pub!ikat ie
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Tabel 27 Huishoudens en alleenstaanden, del'ini-

tie 1960 en naar .samenstelling en:

1. leeftijd hoofd huishouden of alleen-

staande 1

2. burgerlijke staat hoofd huishouden

of alleenstaande 1

3. familierelatie 1

4. grootte van het huishouden 1

y. wijze van huisvesting J

Tabel 28 Huishoudens en alleenstaanden, defini-

tie 1960 naar grootte van het huis-

houden en;

1. leeftijd en geslacht hoofd huishouden

of alleenstaande 1

2. aantal ter beschikking staande ver-

trekken en wijze van huisvesting 1

Tabel 29 Hoofden van huishoudens en alleenstaan-

den, definitie naar leeftijd, ge-

slacht en:

1. wijze van huisvesting 1

Tabel 30 Hoofden van huishoudens en alleenstaan-

den, definitie naar burgerlijke

staat, geslacht en:

1. wijze van huisvesting I

2. leeftijd (alleen voor hoofden van

huishoudens en alleenstaanden in een

woning of andere bewoonde ruimte) 1

Tabel 31 Hoofden van huishoudens en alleenstaan-

den naar sociale groep en:

1. samenstelling van het huishouden.

definitie 1960 2

2. samenstelling van het huishouden.

definitie 19^7 2

3. grootte van het huishouden, defini-

tie 1960 2

k. grootte van het huishouden, definitie

1947 2

5. vijze van huisvesting 2

Tabel J>2 Gezinnen naar samenstelling, geslacht
van het gezinshoofd en:

1. leeftijd van het gezinshoofd 1

2. aantal thuiswonende kinderen per

gezin 1

3. ontwikkelingsfase van het gezin 1

4. voornaamste bron van inkomen (levens-

onderhoud) van het gezinshoofd in

1970 1

Tabel 33 Woonverblijven, vertrekken, huishoud eng,
" •" ** - ■ •* ■ ■■ - ■ - '

alleens taanden en persenen naar aard

woonve rbli j f
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In.——— ■ - ■ ■

Woonver b1 i ,j ven naai':

1
. e igenei ora 1

2. huurverhoudiug 1

3. huur(waarde) in guldens per jaar 1

4. bezetting met huishoudens en

alleenstaanden 1

Huishoudens, alleenstaanden en personen

5 .
def ini tie 19t>0 1

6. definitie 19^7 1

Tabel J>k Woningen naar resp. aard van de woning,
bouwperiode en:

1. aantal vertrekken 1

2. bouwwijze 1

3. aanwezigheid eigen toegangsdeur 1

4. aanwezigheid en aard keuken 1

5. aanwezigheid en aard privaat (w.c.) 1

6. aanwezigheid en aard badgelegenheid 1

7. aanwezigheid en aard centrale ver-

warming 1

8. openbare aansluitingen 1

Tabel 35 Woniagen naar huur(waarde) por jaar en:

1. bouwperiode in verband met huurver-

houding en aantal vei’trekken 1

Tabel 3b Hoofdbewoners van woningen naar resp.

leeftijd, grootte van het huishouden,
definitie 1960 en:

1. huurverhouding 1

2. huur(waarde) van de woning in guldens

per jaar 1

3. aantal vertrekken van de woning 1

k. bouwperiode van de woning 1

5. outillage van de woning 1

Tabel 37 Hoofdbevoners van woningen naar sociale

groep hoofd huishouden alleenstaande,
definitie 1960 en:

1. huurverhouding 2

2. huur(waarde) van de woning in guldens

per jaar 2

3. aantal vertrekken van de woning 2

4. bouwperiode van de woning o
tm

5. outillage van de woning 2

Tabel 38 Enige belangrijke gegevens per onderdeel

van de gamoente

A. Totale bevolking naar:

1
. leeftijd 2

2. plaats in het huishouden 2

3. plaats in het gezin 2

k
. burgerlijke .staat 2

5. kerkelijke gezindte 2

B. Pera onen van ,jaar en ouder die notf

dagonderwijs volgen naar:

1. onderwijs dat wordt gevolgd 2

2. leeftijd 2
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C. Bevolking van 14 jaar en ouder zonder

beroep naar:

1. onderwijsniveau o

D. Beroepsbevolking naar:

1. onderwijsniveau 2

2. bedrijfstak 2

3. positie in het bedrijf 2

4. burgerlijke staat 2

5. periode van vestiging 2

6. autobeziten -stalling 2

E. Beroepsbevolking naar:

1. ligging werkadres en afstand tot

het werkadres in tijdseenheden 2

F. Huishoudens en alleenstaanden, defi-

nitie 1960 naar:

1. samenstelling huishouden 2

2. grootte huishouden 2

G. Hoofden van huishoudens en alleen-

staanden, definitie naar:

1
. leeftijd 2

2. sociale groep
o

3. voorzover met een inkomen berieden

f. 8.000.- per jaar en

- met beroep naar positie in het

bedrijf
- zonder beroep naar AOW, AWW en

bijstandswet 2

H. Gezinnen naar:

1, ontwikkelingsfase 2

I. Huishoudens en alleenstaanden, deti-

tie naar:

1. wijze van huisvesting 2

J. Woonverblijven naar:

1. aard woonverblijf 2

2, huurverhouding 2

3. huur(waarde) in guldens per jaar
4. bouwwijze (alleen voor woningen) 2

5. bouwperiode (alleen voor woningen) 2

6. aantal vertrekken (alleen voor

woningen) 2

7. outillage (alleen voor bewoonde

woningen) 2

Tabel 39 Benaming van de onderdelen van de ge-

meente met enkele belangrijke totalen

per onderdeel 1


