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VOORWOORD

LEESWIJZER

Voor u ligt het rapport van Team Vier naar
aanleiding van het onderzoek, uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Albrandswaard. Doel
van het onderzoek is analyseren of er behoefte is
aan zondagopenstelling van de winkels in
Poortugaal en Rhoon onder de bewoners van 18
jaar en ouder van beide dorpskernen.

Het eerste hoofdstuk van het rapport bestaat uit de management summary. Hierin
worden de belangrijkste resultaten kort en bondig samengevat. Daarna volgt de
inleiding (hoofdstuk 1) met een beschrijving van de opzet en methodiek van het
onderzoek. In hoofdstuk 2 en 3 worden de belangrijkste resultaten per vraag grafisch
weergeven en indien relevant toegelicht. Ter verduidelijking is de exacte
vraagstelling uit het onderzoek telkens vermeld. In hoofdstuk 4 is de
steekproefsamenstelling opgenomen.

Remco Frerichs, Algemeen Directeur
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MANAGEMENT SUMMARY
Inwoners en boodschappen
•

Veel inwoners van de gemeente Albrandswaard (71%) komen van buiten de gemeente; een minderheid (29%) is geboren en getogen in
Poortugaal of Rhoon;

•

Vooral inwoners van de ‘oude’ kernen Poortugaal en Rhoon komen oorspronkelijk uit de gemeente (respectievelijk 37% en 31%);

•

Inwoners van de wijk Portland komen veel minder vaak van oorsprong uit de gemeente Albrandswaard (5%) en zijn dus vaak ‘import’
(95%);

•

Inwoners van de gemeente Albrandswaard doen hun dagelijkse boodschappen het vaakst in Rhoon (54%);

•

Inwoners van Rhoon die niet in Portland wonen doen hun boodschappen het vaakst in Rhoon zelf (82%);

•

Inwoners van de wijk Portland winkelen ook het vaakst in Rhoon (69%), maar komen relatief vaak ook in Barendrecht (20%);

•

Inwoners van Poortugaal laten het meest versplinterde beeld zien: 45% doet de dagelijkse boodschappen in Poortugaal zelf, 24% doet
dat in Rhoon en 21% in Hoogvliet;
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MANAGEMENT SUMMARY
Zondagopenstelling
•

Van de respondenten die de meeste dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen is 46% van mening dat op zon- en feestdagen ten
minste de supermarkten en tuincentra geopend moeten zijn. Ruim twee vijfde van de inwoners is van mening dat de winkels op zon- en
feestdagen gesloten moeten blijven (43%);

•

Van de respondenten die de meeste dagelijkse boodschappen in Rhoon doen is 55% van mening dat op zon- en feestdagen ten minste de
supermarkten en tuincentra geopend moeten zijn. Iets minder dan twee vijfde van de inwoners vinden dat alle winkels op zon- en
feestdagen gesloten moeten blijven (38%);

•

In de wijk Portland is het draagvlak voor het open stellen van ten minste supermarkten en tuincentra groot (65%) en het draagvlak voor
het dicht houden van alle winkels relatief gering (29%);

•

Van de inwoners van Poortugaal die hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen is ruim de helft voor openstelling (57%) en een derde
voor het dicht houden van de winkels (31%);

•

Voor inwoners van het dorp Rhoon zelf (exclusief de wijk Portland) liggen de meningen het dichtst bij elkaar (49% open stelling en 45%
dicht houden);

•

Ruim een kwart van de inwoners die hun dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen, geeft aan er zeker gebruik van te zullen maken als
winkels op zondag geopend zouden zijn (27%);

•

Een derde van de inwoners die hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen, geeft aan er zeker gebruik van te zullen maken als winkels
op zondag geopend zouden zijn (33%);

•

De bewoners van de wijk Portland (Rhoon) en Poortugaal (respectievelijk 40% en 44%) geven vaker aan zeker gebruik te gaan maken van
een zondagopenstelling in Rhoon dan de inwoners die woonachtig zijn in Rhoon, maar niet in de wijk Portland (27%).
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1 INLEIDING
OPDRACHT

ACHTERGROND

In augustus 2013 heeft de gemeente
Albrandswaard aan Team Vier de opdracht
gegeven tot een
kwantitatief telefonisch
onderzoek over de zondagopenstelling van de
winkels in de dorpen Rhoon en Poortugaal.

Het openstellen van winkels op zondag leidt overal in het land, al jaren lang, tot
verhitte discussie. Zo is er landelijk zelfs een stichting actief die zich ten doel heeft
gesteld het aantal koopzondagen te minimaliseren.
Recent heeft de openstelling van winkels op zondag onder andere tot felle discussies
geleid in de gemeenteraden van Deventer, Lansingerland en Voorschoten. Ook de
gemeenteraad van Albrandswaard vergadert over de zondagopenstelling van
winkels.
Om de discussie in de gemeenteraad meer richting te geven, heeft de gemeente
besloten een representatief onderzoek onder inwoners van de gemeente uit te laten
voeren. In het onderzoek kunnen inwoners zich uitspreken voor of tegen een
(gedeeltelijke) zondagopenstelling.
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1 INLEIDING
OPZET EN METHODIEK
De doelstelling van het onderzoek is te analyseren of er behoefte is aan zondagopenstelling van de winkels in Poortugaal en Rhoon onder
de inwoners van 18 jaar en ouder van beide dorpskernen.
Gelet op de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen is het onderzoek telefonisch uitgevoerd. De bruto steekproef is
aangeleverd door de gemeente Albrandswaard (n=1473). Al deze adressen hebben een brief ontvangen met een aankondiging van het
onderzoek. De steekproef is uit het GBA van de gemeente Albrandswaard getrokken en bestaat uit de NAW-gegevens. De gegevens zijn
door Team Vier verrijkt met telefoonnummers. Van de n=1473 adressen zijn er n=720 adressen verrijkt met telefoonnummer.
Van deze bruto n=720 telefoonnummers zijn netto n=483 inwoners van de dorpen Poortugaal en Rhoon telefonisch ondervraagd. Dit komt
neer op een respons van 67%. Het aantal inwoners dat weigerde aan het onderzoek mee te werken is n=116. Op de resterende
telefoonnummers kon gedurende de veldwerkperiode niemand worden bereikt (n=121).
De vragenlijst ten behoeve van het onderzoek is in samenspraak met de gemeente Albrandswaard samengesteld. Het afnemen van de
vragenlijst duurde gemiddeld 3 minuten. De eerste interviews zijn gerealiseerd op 11 september, de laatste interviews op 20 september.
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1 INLEIDING
RAPPORTAGE
Het onderhavige rapport richt zich bewoners van de dorpen Poortugaal en Rhoon van 18 jaar en ouder.
De tabellen van het onderzoek, die in een separaat document zullen worden meegestuurd met deze rapportage, zijn uitgesplitst naar:
- Geslacht (2-deling)
- Leeftijd (4-deling)
- Woonplaats (3-deling, inclusief Portland)
- Oorsprong (2-deling)
- Gezinssamenstelling (5-deling)
De resultaten van het onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en woonplaats.

De resultaten hebben we weergegeven in een uitgebreide PowerPoint-rapportage die tevens voorzien is van een management summary.
De rapportage is op 11 oktober 2013 aan de gemeente Albrandswaard verstrekt.
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2. INWONERS EN BOODSCHAPPEN
V3. Komt u oorspronkelijk uit Poortugaal of Rhoon, of van buiten de gemeente?

MERENDEEL INWONERS ALBRANDSWAARD
AFKOMSTIG VAN BUITEN DE GEMEENTE
De gemeente Albrandswaard telt ruim 25.000 inwoners. Daarvan
woont iets minder dan de helft in Poortugaal (45%) en iets meer
dan de helft (55%) in Rhoon.

Oorspronkelijk afkomstig uit Albrandswaard
Basis: Totale steekproef (n=483)
Totaal

29%

71%

Inwoners Rhoon, niet
Portland

31%

69%

Van de inwoners van Rhoon woont ongeveer een derde (34%) in
de wijk Portland dat deel uitmaakt van de Vinex-locatie MiddenIJsselmonde.
Veel inwoners van de gemeente Albrandswaard (71%) komen
van buiten de gemeente; een minderheid (29%) is geboren en
getogen in Poortugaal of Rhoon. Vooral inwoners van de ‘oude’
kernen Poortugaal en Rhoon komen oorspronkelijk uit de
gemeente (respectievelijk 37% en 31%). Inwoners van de wijk
Portland komen veel minder vaak van oorsprong uit de gemeente
Albrandswaard (5%) en zijn dus vaak ‘import’ (95%).

Inwoners Rhoon,
5%
Portland

Inwoners Poortugaal

Naarmate men jonger is komt men vaker uit de gemeente zelf.
Dat is niet verbazingwekkend: naarmate men ouder wordt,
neemt de kans dat men van buiten de gemeente komt
vanzelfsprekend toe.

95%

37%

0%

20%

64%

40%

Uit Poortugaal of Rhoon

60%

80%

100%

Van buiten de gemeente
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2. INWONERS EN BOODSCHAPPEN
V4. Waar doet u meestal uw boodschappen?

MEESTE INWONERS DOEN DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN IN
RHOON
Inwoners van de gemeente Albrandswaard doen hun dagelijkse
boodschappen het vaakst in Rhoon (54%). Ongeveer een op de vijf
winkelt voor de dagelijkse boodschappen met name in Poortugaal
(21%). Een op de twintig geeft aan ongeveer even vaak de
boodschappen in Rhoon als in Poortugaal te doen (5%). Opvallend is
dat bijna een op de vijf inwoners (18%) de dagelijkse boodschappen
het vaakst buiten de gemeente doet, namelijk in de Rotterdamse
deelgemeente Hoogvliet (13%) en in Barendrecht (5%).
Inwoners van Rhoon die niet in Portland wonen doen hun
boodschappen het vaakst in Rhoon zelf (82%). Inwoners van de wijk
Portland winkelen ook het vaakst in Rhoon (69%), maar komen
relatief vaak ook in Barendrecht (20%). De geografische ligging
(Portland vormt samen met de Barendrechtse wijk Carnisselande de
Vinex-locatie Midden-IJsselmonde) zal hiervoor de verklaring zijn.
Inwoners van Poortugaal laten het meest versplinterde beeld zien:
45% doet de dagelijkse boodschappen in Poortugaal zelf, 24% doet
dat in Rhoon en 21% in Hoogvliet.
(bijvoorbeeld in Barendrecht of Hoogvliet)

Dagelijkse boodschappen
Basis: Totale steekproef (n=483)
Totaal

21%

2%

54%

5% 13% 5%

2% 2%
Inwoners Rhoon, niet
2%
Portland

82%

3% 10%
1%

Inwoners Rhoon,
1%
Portland

Inwoners Poortugaal

69%

45%

0%
Poortugaal
Hoogvliet

20%

2%

24%

40%
Rhoon
Barendrecht

60%

20%

9%

7%

21%

80%

1%

100%

Rhoon & Poortugaal
Anders
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3. ZONDAGOPENSTELLING
V5a. Kunt u aangeven welk scenario uw voorkeur heeft in Poortugaal?
BIJNA DE HELFT HEEFT DE VOORKEUR TEN MINSTE SUPERMARKTEN EN
TUINCENTRA OPEN TE STELLEN OP ZONDAG IN POORTUGAAL
Ruim twee vijfde van de inwoners van de gemeente Albrandswaard die de
meeste dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen (het gaat bijna
uitsluitend om inwoners van de kern Poortugaal) is van mening dat de
winkels op zon- en feestdagen gesloten moeten blijven (43%)*. Ongeveer
een kwart vindt juist dat alle winkels op zon- en feestdagen geopend zouden
moeten zijn (26%). Een iets kleinere groep opteert voor het open stellen van
supermarkten en tuincentra, maar wil dat andere winkels gesloten blijven
(20%). Let wel: in de interviews is aangegeven dat de ondernemer
uiteindelijk zelf de beslissing neemt om de winkel op zon- en feestdagen al
dan niet open te stellen. Ruim een op de tien heeft geen voorkeur (12%).
Met andere woorden: de groep die aangeeft dat winkels gesloten moeten
blijven is het grootst. Dit beeld behoeft echter enige nuancering. Van
degenen die de meeste dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen is 46%
van mening dat op zon- en feestdagen ten minste de supermarkten en
tuincentra geopend moeten zijn.
Het draagvlak om ten minste de supermarkten en tuincentra op zondag te
openen is het grootst onder de jongste inwoners die de meeste dagelijkse
boodschappen in Poortugaal doen (94%) en het geringst onder de oudste
inwoners (15%). Bovendien spreken alle jongeren een duidelijke voorkeur
uit, terwijl het aandeel dat geen voorkeur heeft in de andere
leeftijdsgroepen hoger ligt (van 14% tot 16%).

Zondagopenstelling Poortugaal
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Poortugaal (n=154)
Totaal

18-34 jaar

43%

26%

6%

62%

35-49 jaar

15%

39%

65+

21%

70%
0%

20%

40%

12%

32%

58%

50-64 jaar

20%

60%

11%

16%

27%

14%

7% 9%

15%

80%

100%

Alle winkels dicht
Alle winkels open
Supermarkten en tuincentra open, rest dicht
Geen voorkeur
*Meer specifiek gaat het om inwoners van de gemeente
Albrandswaard die hun dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen
en inwoners van het dorp Poortugaal die hun dagelijkse
boodschappen buiten de gemeente doen (bijvoorbeeld in
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3. ZONDAGOPENSTELLING
V5b. Kunt u aangeven welk scenario uw voorkeur heeft in Rhoon?

MEER DAN HELFT HEEFT DE VOORKEUR TEN MINSTE SUPERMARKTEN
EN TUINCENTRA OPEN TE STELLEN OP ZONDAG IN RHOON
Iets minder dan twee vijfde van de inwoners van de gemeente
Albrandswaard die de meeste dagelijkse boodschappen in Rhoon doen,
vinden dat alle winkels op zon- en feestdagen gesloten moeten blijven
(38%)**. Drie op de tien vinden juist dat alle winkels op zon- en feestdagen
geopend zouden moeten zijn (30%). Een iets kleinere groep opteert voor
het open stellen van supermarkten en tuincentra, maar wil dat andere
winkels gesloten blijven (25%). Let wel: in de interviews is aangegeven dat
de ondernemer uiteindelijk zelf de beslissing neemt om de winkel op zonen feestdagen al dan niet open te stellen. Minder dan een op de tien heeft
geen voorkeur (7%).
Met andere woorden: de groep die aangeeft dat winkels gesloten moeten
blijven is het grootst. Dit beeld behoeft echter enige nuancering. Van
degenen die de meeste dagelijkse boodschappen in Rhoon doen is 55% van
mening dat op zon- en feestdagen ten minste de supermarkten en
tuincentra geopend moeten zijn.
Vooral in de wijk Portland is het draagvlak voor het open stellen van ten
minste supermarkten en tuincentra groot (65%) en het draagvlak voor het
dicht houden van alle winkels relatief gering (29%). Inwoners van
Poortugaal die hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen, houden er een
licht andere mening op na (57% openstelling en 31% dicht houden). Voor
inwoners van het dorp Rhoon zelf (exclusief de wijk Portland) liggen de
meningen het dichtst bij elkaar (49% open stelling en 45% dicht houden).

Zondagopenstelling Rhoon
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Rhoon (n=329)

Totaal

38%

Woonachtig in
Rhoon, Portland

30%

29%

Woonachtig in
Rhoon, niet in
Portland

39%

45%

Poortugaal

31%

0%

20%

26%

25%

40%

25%

7%

26%

7%

23%

32%

60%

6%

12%

80%

100%

Alle winkels dicht
Alle winkels open
Supermarkten en tuincentra open, rest dicht
Geen voorkeur
**Meer specifiek gaat het om inwoners van de gemeente
Albrandswaard die hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen en
inwoners van het dorp Rhoon die hun dagelijkse boodschappen
buiten de gemeente doen (bijvoorbeeld in Barendrecht of Hoogvliet)
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3. ZONDAGOPENSTELLING
V5b. Kunt u aangeven welk scenario uw voorkeur heeft in Rhoon? - vervolg
Zondagopenstelling Rhoon
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Rhoon (n=329)

DRIEKWART VAN DE JONGEREN HEEFT DE VOORKEUR TEN MINSTE
SUPERMARKTEN EN TUINCENTRA OP ZONDAG OPEN TE STELLEN
Het draagvlak om ten minste de supermarkten en tuincentra in Rhoon op
zondag te openen is het grootst onder de jongste inwoners die de meeste
dagelijkse boodschappen in Rhoon doen (77%) en het geringst onder de
oudste inwoners (29%).

Totaal

38%

18-34 jaar

16%

30%

43%

34%

35-49 jaar

39%

29%

50-64 jaar

39%

27%

65+

20%

25%

18%
40%

60%

7%

8%

26%

63%
0%

25%

7%

8%

11% 8%
80%

100%

Alle winkels dicht
Alle winkels open
Supermarkten en tuincentra open, rest dicht
Geen voorkeur
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3. ZONDAGOPENSTELLING
V6a. Als winkels in Poortugaal vaker op zondag open zouden zijn, zou u daar dan gebruik van maken?

RUIM EEN KWART ZAL ZEKER GEBRUIK GAAN MAKEN VAN
ZONDAGOPENSTELLING IN POORTUGAAL
Ruim een kwart van de inwoners die hun dagelijkse boodschappen in
Poortugaal doen*, geeft aan er zeker gebruik van te zullen maken als
winkels op zondag geopend zouden zijn (27%). Uit ervaring weten we
dat deze categorie een redelijk nauwkeurige voorspeller is van
toekomstig gedrag.
Omgerekend komt dit neer op ongeveer 1.750 consumenten. In de
berekening is uitgegaan van 18.750 volwassen inwoners van de
gemeente Albrandswaard. Daarvan doen er ongeveer 6.500 hun
dagelijkse boodschappen in Poortugaal (is een resultante van het
onderzoek). Van die groep geven er 1.750 aan ‘zeker wel’ gebruik te
zullen maken van de openstelling van de winkels op zondag. Let wel:
hierbij is geen rekening gehouden met consumenten die van buiten de
gemeente komen en mogelijk gebruik maken van de openstelling. Daar
komt bij dat in het onderzoek gesproken is over ‘de winkels’. De keuze
om een winkel al dan niet open te stellen is aan de ondernemer zelf. Op
basis van het onderzoek kan bijvoorbeeld niet gesteld worden dat als
één supermarkt zou besluiten de winkel op zondag open te stellen, deze
1.750 klanten trekt.
Onder jongeren is de animo om gebruik te maken van de openstelling
op zondag het grootst (62%), onder de oudste inwoners het geringst
(3%).

Gebruik van zondagopenstelling Poortugaal
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Poortugaal (n=154)
Totaal

27%

21%

18-34 jaar

22%

27%

62%

35-49 jaar

25%

50-64 jaar

12%

17%

65+ 3% 11%

0%

24%

34%

34%

25%
20%

6% 9%

27%
24%

60%

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

Zeker niet

Weet ik niet

2%

26%

58%
40%

3%

4%
80%

100%

Waarschijnlijk niet

*Meer specifiek gaat het om inwoners van de gemeente Albrandswaard
die hun dagelijkse boodschappen in Poortugaal doen en inwoners van het
dorp Poortugaal die hun dagelijkse boodschappen buiten de gemeente
doen (bijvoorbeeld in Barendrecht of Hoogvliet) doen
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3. ZONDAGOPENSTELLING
V6b. Als winkels in Rhoon vaker op zondag open zouden zijn, zou u daar dan gebruik van maken?

EEN DERDE ZAL ZEKER GEBRUIK GAAN MAKEN VAN
ZONDAGOPENSTELLING IN RHOON
Een derde van de inwoners die hun dagelijkse boodschappen in Rhoon
doen**, geeft aan er zeker gebruik van te zullen maken als winkels op
zondag geopend zouden zijn (33%). Uit ervaring weten we dat deze
categorie een redelijk nauwkeurige voorspeller is van toekomstig
gedrag.

Omgerekend komt dit neer op ongeveer 4.000 consumenten. In de
berekening is uitgegaan van 18.750 volwassen inwoners van de
gemeente Albrandswaard. Daarvan doen er ongeveer 12.000 hun
dagelijkse boodschappen in Rhoon (is een resultante van het
onderzoek). Van die groep geven er 4.000 aan ‘zeker wel’ gebruik te
zullen maken van de openstelling van de winkels op zondag. Let wel:
hierbij is geen rekening gehouden met consumenten die van buiten de
gemeente komen en mogelijk gebruik maken van de openstelling. Daar
komt bij dat in het onderzoek gesproken is over ‘de winkels’. De keuze
om een winkel al dan niet open te stellen is aan de ondernemer zelf.
Op basis van het onderzoek kan bijvoorbeeld niet gesteld worden dat
als één supermarkt zou besluiten de winkel op zondag open te stellen,
deze 4.000 klanten trekt.
Onder jongeren is de animo om gebruik te maken van de openstelling
op zondag het grootst (52%), onder de oudste inwoners het geringst
(3%).

Gebruik van zondagopenstelling Rhoon
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Rhoon (n=329)
Totaal

33%

18-34 jaar

19%

18%

52%

35-49 jaar

20%

45%

50-64 jaar

16%

26%

65+ 3% 16%

0%

10%

24%

22%

20%
29%

56%
40%

2%

15% 4%

20%

22%
20%

28%

60%

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

Zeker niet

Weet ik niet

3%
80%

100%

Waarschijnlijk niet

**Meer specifiek gaat het om inwoners van de gemeente Albrandswaard die
hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen en inwoners van het dorp
Rhoon die hun dagelijkse boodschappen buiten de gemeente doen
(bijvoorbeeld in Barendrecht of Hoogvliet)

20

3. ZONDAGOPENSTELLING
V6b. Als winkels in Rhoon vaker op zondag open zouden zijn, zou u daar dan gebruik van maken?

INWONERS WIJK PORTLAND EN POORTUGAAL GEVEN VAKER
AAN ZEKER GEBRUIK TE MAKEN VAN ZONDAGOPENSTELLING
DAN INWONERS UIT RHOON, NIET DE WIJK PORTLAND
De bewoners van de wijk Portland (Rhoon) en Poortugaal
(respectievelijk 40% en 44%) geven vaker aan zeker gebruik te gaan
maken van een zondagopenstelling in Rhoon dan de inwoners die
woonachtig zijn in Rhoon, maar niet in de wijk Portland (27%).

Gebruik van zondagopenstelling Rhoon
Basis: doet dagelijkse boodschappen of woont in
Rhoon (n=329)
Totaal

33%

Woonachtig in
Rhoon, Portland

19%

40%

Woonachtig in
Rhoon, niet in
Portland

27%

Poortugaal

24%

17%

44%

0%

20%

18%

9%

24%

16%

40%

28%

23%

31%

15%

60%

Zeker wel

Waarschijnlijk wel

Zeker niet

Weet ik niet

2%

3%

1%

25%

80%

100%

Waarschijnlijk niet

**Meer specifiek gaat het om inwoners van de gemeente Albrandswaard die
hun dagelijkse boodschappen in Rhoon doen en inwoners van het dorp
Rhoon (zowel Portland als niet Portland) die hun dagelijkse boodschappen
buiten de gemeente doen (bijvoorbeeld in Barendrecht of Hoogvliet)

21

H4

STEEKPROEFSAMENSTELLING
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4. STEEKPROEF SAMENSTELLING
P1. Enquêteur: Noteer geslacht.
P2. Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Geslacht

P3. Mag ik tot slot uw leeftijd noteren?
V1. Bent u woonachtig in:
V2. Woont u in Portland?

Ongewogen %

Gewogen %

Man

37%

50%

Vrouw

63%

Ongewogen %

Gewogen %

18-34 jaar

10%

25%

50%

35-49 jaar

28%

30%

Ongewogen %

Gewogen %

50-64 jaar

29%

27%

Alleenstaand zonder kinderen

8%

9%

65+

34%

18%

Alleenstaand met
thuiswonende of uitwonende
kinderen

10%

7%

Woonachtig in

Ongewogen %

Gewogen %

Rhoon, niet Portland

42%

37%

Samenwonend zonder kinderen

18%

18%

Rhoon, Portland

17%

19%

Samenwonend met
thuiswonende kinderen

39%

47%

Poortugaal

40%

45%

Samenwonend met uitwonende
kinderen

25%

17%

Gezinssamenstelling

Leeftijd
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