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Trendprognose huishoudens in Deventer 2021
Toe-/afname huishoudens naar soort 2021-2035

Huishoudensprognose Deventer 2021

Meer, vooral kleinere, huishoudens in Deventer
Het aantal huishoudens in Deventer zal de komende jaren
blijven toenemen. Op 1 januari 2021 telde Deventer 44.800
huishoudens. De gemeentelijke trendprognose gaat uit van
een groei van het aantal huishoudens met 9 tot 16% in de
periode 2021-2035. In absolute aantallen betekent dit een
groei van 4.000 tot 7.000 huishoudens in deze periode.
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Huishoudens in Deventer naar soort huishouden
Groei kleinere huishoudens in Deventer
Met name voor de kleinere huishoudens, alleenstaanden en éénoudergezinnen,
wordt in de komende jaren een (verdere) groei verwacht. Het aandeel alleenstaanden
bedraagt 36% in 2020. Dit aandeel zal groeien naar 41% in 2035. Bij huishoudens
met kind(eren) wordt rekening gehouden met een afname in de komende jaren.
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Prognose aantal alleenstaanden in Deventer
Steeds meer, vooral oudere, alleenstaanden
Het aantal alleenwonenden in Deventer is de laatste jaren toegenomen tot
ruim 16.000 in 2021. Voor de komende jaren wordt een verdere groei
verwacht van ongeveer 4.000 alleenstaanden. Dit leidt tot ruim 20.000
alleenstaande huishoudens in 2035. Met name bij oudere alleenstaanden
wordt een groei verwacht. Op dit moment is bijna 38% van alle
alleenstaanden 65 jaar of ouder. In 2035 heeft 46% een leeftijd van 65 of
ouder. In absolute aantallen neemt het aantal oudere alleenstaanden (65 jaar
of ouder) de komende jaren met ruim 3.200 toe tot ongeveer 9.300 in 2035.

Aantal alleenstaanden in Deventer naar leeftijd

Aantal alleenstaande huishoudens in Deventer
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Prognose verschillende soorten huishoudens
Aantal alleenwonenden met kind(eren)

Toename éénouder met kind(eren)
Het aantal éénoudergezinnen zal de komende jaren verder
toenemen. Op 1 januari 2021 telde Deventer 3.300
éénoudergezinnen In de komende vijftien jaren wordt een
toename van 15 tot 20% (450 tot 650 huishoudens) berekend.
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Prognose verschillende soorten huishoudens
Minder huishoudens met kind(eren)

Aantal huishoudens (on)gehuwd zonder kinderen

Het aantal huishoudens gehuwd of ongehuwd met kind(eren)
bedraagt bijna 11.900 op 1 januari 2021 en zal de komende jaren
verder afnemen.

Aantal huishoudens met kind(eren)

Meer (on)gehuwden zonder kinderen
Het aantal huishoudens zonder kinderen (exclusief
alleenwonenden) bedraagt 12.730 op 1 januari 2021 en zal de
komende jaren met 400 tot 1.000 toenemen. Op de langere
termijn zullen de aantallen stabiliseren of zelfs afnemen.

