
In 1999 bestond een kwart van alle huishoudens uit tweeouder-

gezinnen met minderjarige kinderen. Het overgrote deel van deze

gezinnen woont in een eengezinswoning. Slechts twaalf procent

woont in een flat of appartement. Bij andere huishoudens ligt dit

aandeel aanzienlijk hoger. Zo wonen zes van de tien alleenstaan-

den in een flat of appartement. Van de gezinnen met minderja-

rige kinderen woont 35 procent in een tussenwoning en ruim de

helft in een vrijstaande of halfvrijstaande woning. In vergelijking

met andere huishoudens is bij de paren met kinderen ook het

grootste aandeel van huiseigenaren te vinden: 72 procent van de

paren met kinderen woont in een koopwoning. 

Grote woningen
De meeste gezinnen met kinderen – 85 procent – wonen in een

eengezinswoning met vier of meer kamers. Gemiddeld beschik-

ken de leden van deze huishoudens daardoor over 1,2 kamers.

De leden van andere typen huishouden, zoals eenpersoonshuis-

houdens en paren zonder kinderen, wonen doorgaans in wonin-

gen met een kleiner aantal kamers. Zij hebben het evenwel een

stuk ruimer omdat ze gemiddeld 2,5 kamer per persoon ter

beschikking hebben. 

Twintig procent van de paren met thuiswonende kinderen

vindt de woning te klein. Van de andere huishoudens is veer-

tien procent deze mening toegedaan over de eigen woning. 

Centrum-dorpse gebieden
Gezinnen met kinderen wonen relatief vaak in dorpse gebieden.

Zowel in de centrum-dorpse gebieden als in de landelijke

groene gebieden maken zij dertig procent uit van de bevolking.

In de stedelijke gebieden zijn de gezinnen juist ondervertegen-

woordigd. Slechts veertien procent van de centrum-stedelijke

huishoudens bestaat uit paren met minderjarige kinderen. Het

gaat dan vaak om allochtone huishoudens met kinderen; deze

wonen naar verhouding vaak in de flats in de buitenwijken van

de steden. 

Buurtgenoten 
Huishoudens met minderjarige kinderen zijn meer geïntegreerd

in hun buurt dan andere huishoudens. Ze hebben meer contact

met buurtgenoten en voelen zich meer verantwoordelijk voor

de leefbaarheid van de buurt. Met name gezinnen met kinderen

in de basisschoolleeftijd zijn sterk met hun buurt verbonden. 

Een bron van zorg voor veel ouders met kinderen is de verkeers-

veiligheid in de buurt. Slechts de helft van hen vindt de ver-

keerssituatie in de buurt veilig. De situatie is het minst veilig in

de centra van de steden, maar ook de buitengebieden worden als

onveilig beschouwd.

Hoe jonger de kinderen in het huishouden zijn, hoe onveiliger

de ouders de verkeersveiligheid in hun buurt inschatten. Dit

geldt voor ouders in alle woongebieden. Blijkbaar stellen ouders

van jonge kinderen hogere eisen aan de verkeersveiligheid dan

andere bewoners. §

Deirdre Giesen en Wim Faessen

Verkeersveiligheid in de buurt laat te wensen over

Dorpse gebieden kinderrijk

Ouders met minderjarige kinderen wonen relatief vaak in dorpse gebieden. Zij voelen zich meer
dan andere bewoners betrokken bij de buurt. Zij maken zich het meest zorgen over de
verkeersveiligheid in de buurt.
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