DATAPORTAAL

Handleiding bevolkingspiramides

1. Inleiding1
Naar analogie met de steden Antwerpen en Gent verspreidt de Stad Aalst cijfers en indicatoren via
een interactieve website: Aalst in cijfers.
Hier zijn de bevolkingspiramides een onderdeel van. Deze optie werkt zoals de andere opties -lees vb
ook de algemene handleiding voor meer uitleg over de werking. Als je dit nog niet gedaan hebt, hier is
de korte samenvatting, specifiek voor het werken met bevolkingspiramides :
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Met dank aan de studiediensten van de steden Antwerpen en Gent voor de informatie en tips.
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Hoe maak je een Bevolkingspiramide ?
Kies in de rechterkolom van je scherm voor “Inwoners” (als je erop klikt, gaat de map open, en kan de
je onderliggende informatie zien). De eerste 2 symbolen eronder geven de link naar de
bevolkingspiramides :

(1) Klik je op het eerste piramide symbool
Stad Aalst.

: dan krijg je de bevolkingspiramide voor de volledige

1. voorbeeld
Stad Aalst

Je kan het jaartal zelf kiezen door in de balk onder de bevolkingspiramide, op het gewenste jaartal te
klikken. Het gekozen jaartal heeft dan een blauw vinkje

Als je de eerste keer klikt op het jaartal, selecteer je het jaartal - als je een volgende keer klikt, deselecteer je het jaartal.
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: dan krijg je de bevolkingspiramide met
(2) Klik je op het tweede piramide symbool
vergelijkingsgegevens van (bepaalde) wijk(en) t.o.v. de Stad Aalst.
In het voorbeeld heb je een vergelijking tussen 2 wijken (Aalst Rechteroever Centrum en Aalst
Linkeroever Watertoren) en de volledige Stad Aalst. Dit kan je ook zien aan de kleuren in de legenda
(kolom uiterst rechts).

2. voorbeeld
Stadswijken vs Stad

Je kan zelf de gegevens nog wijzigen : Je kan het jaartal wijzigen (zoals bij het eerste voorbeeld
hierboven al werd uitgelegd). En je kan ook de wijken wijzigen : Als je dit wil, klik dan op de blauwe
knop “2+1” die je terugvindt in de linkerkolom (De knop wil zeggen : selectie 2 wijken + 1 Stad Aalst )
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Op het volgende scherm kan je de 2 gekozen wijken zien. Je kan een wijk de-selecteren door op het
blauwe vinkje te klikken. Je vb de twee gekozen wijken afzetten (klik telkens op het blauwe vinkje) +
een nieuwe wijk selecteren (bijvoorbeeld, klik één keer voor “Meldert” om Meldert te selecteren – nu
zie je een blauw vinkje verschijnen voor “Meldert”).
In het volgende tabblad “Gebiedsvergelijking”, kies “Stad Aalst” als vergelijkingsbied als je dit wil, of
klik het weg als je enkel de wijkinfo wil weergeven – zonder vergelijkingsgebied:

Klik op “OK”
Als je het resultaat wil afprinten, klik dan op het printersymbool linksbovenaan :

Als je het resultaat wil bewaren, klik dan op het download symbool linksbovenaan :
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Kies de specificaties die je graag wil (e.g. afbeeldingstype - png, jpg, gif, en bmp ; afbeeldingskwaliteit)
& verander onderaan “bestandsnaam” in de gewenste titel. Klik op “ok”.
Je kan nu een nieuwe bevolkingspiramide aanmaken, door nieuwe wijzigingen door te voeren, of je
kan ook een kijkje nemen naar de andere mogelijkheden – lees hiervoor ook de algemene handleiding
op de website.

Veel plezier met het verkennen van de gegevens !
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