Beste bewoner van Noord Groningen,
In samenwerking met gemeenten doen de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen
onderzoek naar mobiliteit van bewoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl,
Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.
Wanneer u in één van deze gemeenten woont, willen we u een aantal vragen stellen om te achterhalen
hoe de bereikbaarheid in uw regio verbeterd kan worden. We zijn bijvoorbeeld benieuwd wat uw meest
gebruikte vervoermiddel is, of u daar tevreden mee bent en of de elektrische fiets zou kunnen
bijdragen aan een betere mobiliteit.
De enquête duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem
verwerkt. Uw gegevens worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Wanneer u de resultaten
van het onderzoek wilt ontvangen, kunt u aan het eind van de enquête uw e-mailadres opgeven. Stuur
de enquête uiterlijk 30 april 2017 terug.
U maakt met het invullen van deze enquête vijf keer kans op een cadeaubon van 100 euro. Om kans te
maken op deze prijs dient u de vragenlijst volledig af te ronden en aan het eind van de enquête uw emailadres op te geven.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met
Gerd Weitkamp via s.g.weitkamp@rug.nl of 050-3639740.
Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.
Provincie Groningen
Rijksuniversiteit Groningen

1 Wat is uw leeftijd?

2 Wat is uw geslacht?
m Man
m Vrouw
m Wil ik niet zeggen
3 Wat is de postcode van uw huidige woonplaats? Voert u de volledige postcode in,
bijvoorbeeld 9712XX

4 Hoe lang woont u al op deze locatie? (in jaren)
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5 Wat is uw burgerlijke staat?
m
m
m
m
m
m
m

Ongehuwd
Gehuwd
Geregistreerd partnerschap
Gescheiden
Weduwe/weduwnaar
Anders
Wil ik niet zeggen

6 Wat is uw hoogst VOLTOOIDE opleiding?
m
m
m
m
m
m

Basisschool
Middelbare school (MAVO, MULO, HAVO, VWO, VMBO etc.)
Lager beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO etc.)
Middelbaar beroepsonderwijs
Hoger beroepsonderwijs
Universitair onderwijs

7 U bent momenteel:
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Scholier of student
Werkzaam in loondienst
Werkloos, werkzoekend
Gepensioneerd, in de AOW, rentenierend, met de VUT
Zelfstandig werkzaam, freelance
Huisvrouw, huisman
Vrijwilliger
Anders
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen

8 Wat is uw bruto jaarinkomen? Het gaat hier om uw persoonlijke inkomen, niet het
totale huishoudelijke inkomen.
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Geen inkomen
Tot 10.000 euro
10.000 tot 20.000 euro
20.000 tot 30.000 euro
30.000 tot 40.000 euro
40.000 tot 50.000 euro
50.000 euro of meer
Weet ik niet
Wil ik niet zeggen
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9 Van uw huidige inkomsten kunt u...
m
m
m
m
m

Altijd goed rondkomen
Meestal goed rondkomen
Meestal niet goed rondkomen
Nooit goed rondkomen
Wil ik niet zeggen

10 Hoe is uw huishouden samengesteld? Kinderen die niet meer thuiswonen maken
hier GEEN deel van uit.
m
m
m
m
m
m
m
m

Één volwassene, zonder kinderen
Één volwassene, met één of meerdere kinderen
Twee volwassenen, zonder kinderen
Twee volwassenen, met één of meerdere kinderen
Drie of meer volwassenen, zonder kinderen
Drie of meer volwassenen, met één of meerdere kinderen
Anders
Wil ik niet zeggen

11 Van welk van de volgende vervoermiddelen heeft u een rijbewijs?
m
m
m
m
m

Auto
Motor
Vrachtwagen/bus
Brommer/scooter, speed pedelec, snorfiets
Geen van bovenstaande

12 Hoeveel van de volgende vervoermiddelen zijn er in uw huishouden aanwezig? Vul
per vervoermiddel een getal in.
___

Auto

___

Motor

___

Vrachtwagen/bus

___

Brommer/scooter

___

Speed pedelec

___

Snorfiets

___

Elektrische fiets

___

Fiets

13 Vanwege mijn gezondheid kan ik NIET of BEPERKT gebruik maken van de volgende
vervoersmogelijkheden:
m
m
m
m
m
m

Auto
Openbaar vervoer
Elektrische fiets
Fiets
Lopen
Niet van toepassing
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In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
14 Kosten zijn een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

15 Het milieu is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

16 Dagelijkse beweging is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een
vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

17 Plezier is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

18 Comfort is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing
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19 Gemak is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

20 Snelheid is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

21 Veiligheid is een belangrijke overweging in mijn keuze voor een vervoermiddel
Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
m Niet van toepassing
m
m
m
m
m

22 Bij mooi weer gebruik ik sneller de fiets om ergens heen te gaan
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing

23 Bij slecht weer gebruik ik minder snel de fiets om ergens heen te gaan
m
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Neutraal
Eens
Helemaal eens
Niet van toepassing
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24 De volgende vragen gaan over uw reisgedrag met betrekking tot uw werk, school of
studie. Wanneer u zowel werkt als studeert, kiest u waarvoor u het meest reist. Let op:
als deze vragen niet op u van toepassing zijn, kunt u door naar vraag 30
25 Welk vervoermiddel heeft u in de afgelopen maand het meeste gebruikt om naar
werk, school of studie te reizen? (er is één antwoord mogelijk)

26 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor dit vervoermiddel te kiezen om naar uw
werk of school te gaan? Kies er maximaal 2.

27 Overweegt u wel eens om met een ander vervoermiddel naar uw werk of school te
gaan? Met welk vervoermiddel?

28 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor een ander vervoermiddel te kiezen? Kies
er maximaal 2.

29 Wat is de afstand (enkele reis) naar uw werk, school of studielocatie die u in de
afgelopen maand het vaakst heeft bezocht?
Aantal kilometers:
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30 De volgende vragen gaan over reisgedrag voor het doen van boodschappen. Let op:
als deze vragen niet op u van toepassing zijn, kunt u door naar vraag 36
31 Welk vervoermiddel heeft u in de afgelopen maand het meeste gebruikt om
boodschappen te doen? Er is één antwoord mogelijk.

32 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor dit vervoermiddel te kiezen om naar de
winkel te gaan? Kies er maximaal 2.

33 Overweegt u wel eens om met een ander vervoermiddel naar de winkel te gaan? Met
welk vervoermiddel?

34 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor een ander vervoermiddel te kiezen? Kies
er maximaal 2.

35 Wat is de afstand (enkele reis) naar de locatie waar u in de afgelopen maand het
vaakst boodschappen heeft gedaan?
Aantal kilometers:
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36 De volgende vragen gaan over reisgedrag voor het bezoeken van sociale contacten.
Denk hierbij aan het bezoeken van bijvoorbeeld familie of vrienden. Let op: als deze
vragen niet op u van toepassing zijn, kunt u door naar vraag 42
37 Welk vervoermiddel heeft u in de afgelopen maand het meeste gebruikt om sociale
contacten te bezoeken? (er is één antwoord mogelijk).

38 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor dit vervoermiddel te kiezen om sociale
contacten te bezoeken? Kies er maximaal 2.

39 Overweegt u wel eens om met een ander vervoermiddel sociale contacten te
bezoeken? Met welk vervoermiddel?

40 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor een ander vervoermiddel te kiezen? Kies
er maximaal 2.

41 Wat is de afstand (enkele reis) naar het bezoek dat u in de afgelopen maand het
vaakst heeft afgelegd?
Aantal kilometers:

De enquête gaat door op de volgende pagina

42 De volgende vragen gaan over reisgedrag voor het bezoeken van sportactiviteiten,
sportvereniging of sportlocatie. Let op: als deze vragen niet op u van toepassing zijn,
kunt u door naar vraag 48

43 Welk vervoermiddel heeft u in de afgelopen maand het meeste gebruikt om
sportactiviteiten te bezoeken? (er is één antwoord mogelijk).

44 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor dit vervoermiddel te kiezen om naar
sportactiviteiten te gaan? Kies er maximaal 2.

45 Overweegt u wel eens om met een ander vervoermiddel naar uw sportactiviteit te
gaan? Met welk vervoermiddel?

46 Wat zijn de belangrijkste redenen om voor een ander vervoermiddel te kiezen? Kies
er maximaal 2.

47 Wat is de afstand (enkele reis) naar de sportactiviteit/locatie/vereniging die u in de
afgelopen maand het vaakst heeft bezocht?
Aantal kilometers
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48 Welk rapportcijfer (1-10) zou u uw mobiliteit op dit moment willen geven?

49 Wat zou volgens u kunnen helpen om uw mobiliteit te verbeteren?
In onderstaande hokjes kunt u per stelling punten verdelen. U heeft een 'budget' van in
totaal 100 punten. Iets dat u belangrijk vindt kunt u meer punten geven. Iets dat u niet
belangrijk vindt kunt u minder of 0 punten geven. Wilt u helemaal niets veranderen
aan uw huidige situatie? Vult u dan 100 punten in bij "Ik wil niets veranderen".
Punten:
Meer voorzieningen in de buurt
___
Meer haltes/stations voor openbaar vervoer in de buurt
___
Vaker rijden van het openbaar vervoer
___
Goedkoper openbaar vervoer
___
Beter openbaar vervoer
___
Lagere kosten voor autogebruik
___
Meer autowegen
___
Betere autowegen
___
Meer fietspaden
___
Betere fietspaden
___
Ik wil niets veranderen
___
Totaal: 100

50 De volgende vragen gaan over de elektrische fiets. De elektrische fiets, ook wel e-bike
genoemd, is een vervoermiddel dat door een elektromotor aangedreven wordt, in
combinatie met spierkracht. Met trapondersteuning is het mogelijk 25 kilometer per
uur te rijden, zonder veel inspanning te hoeven leveren.
51 Bent u bekend met elektrisch fietsen / e-bikes?
m Ja
m Nee
52 Kent u mensen die een elektrische fiets hebben?
m Ja
m Nee
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53 Heeft u weleens een elektrische fiets uitgeprobeerd?
m Ja
m Nee
54 Bent u in het bezit van, of heeft u de beschikking over een elektrische fiets?
m Ja -> Ga door naar vraag 55
m Nee -> Ga door naar vraag 65
55 Hoe lang heeft u al een elektrische fiets?
In jaren:

56 U gaf aan een e-bike te hebben. In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
57 Ik fiets graag met een e-bike naar mijn werk
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

58 Ik fiets graag met een e-bike naar mijn studielocatie/school
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

59 Ik gebruik graag een e-bike om boodschappen te doen
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

60 Ik gebruik graag een e-bike om te gaan sporten
m
m
m
m
m

Helemaal mee oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing
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61 Ik gebruik graag een e-bike om sociale contacten mee te bezoeken
m
m
m
m
m

Helemaal mee oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

62 Ik gebruik graag een e-bike om recreatieve ritten mee te maken
m
m
m
m
m

Helemaal mee oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

63 Waar gebruikt u de e-bike het meeste voor? Er is één antwoord mogelijk.
m
m
m
m
m
m

Werk
School/studie
Boodschappen/winkel
Sporten
Sociale contacten
Recreatie

64 Welk rapportcijfer (van 1 tot 10) geeft u de verschillende vervoersmiddelen op de
volgende onderdelen? Geeft u alle vervoermiddelen een beoordeling, ook als u ze niet
gebruikt of in bezit heeft.
Auto
1-10

Openbaar

Gewone

Elektrische

vervoer

fiets

fiets

1-10

1-10

1-10

Veiligheid
Betrouwbaarheid
Gebruiksvriendelijkheid
Snelheid
Comfort
Plezier
Gezondheid
Milieuvriendelijkheid
Imago
Geschiktheid voor dagelijks gebruik

à Ga door naar vraag 75
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65 U gaf aan geen e-bike te bezitten. In hoeverre bent u het eens met de volgende
stellingen?
66 Ik zou graag met een e-bike naar mijn werk fietsen
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

67 Ik zou graag met een e-bike naar mijn studielocatie/school fietsen
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

68 Ik zou graag met een e-bike boodschappen doen
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

69 Ik zou graag met een e-bike naar mijn sport fietsen
m
m
m
m
m

Helemaal oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

70 Ik zou graag een e-bike gebruiken om sociale contacten mee te bezoeken
m
m
m
m
m

Helemaal mee oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing

71 Ik zou graag een e-bike gebruiken voor recreatie
m
m
m
m
m

Helemaal mee oneens
Oneens
Eens
Helemaal mee eens
Niet van toepassing
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72 In het geval u een e-bike zou hebben, waar zou u de e-bike dan het meeste voor
gebruiken? Er is één antwoord mogelijk.
m
m
m
m
m
m

Werk
School/studie
Boodschappen/winkel
Sporten
Sociale contacten
Recreatie

73 Welk rapportcijfer geeft u de verschillende vervoersmiddelen op de volgende
onderdelen? Geeft u alle vervoermiddelen een beoordeling, ook als u ze niet gebruikt of
in bezit heeft.
Auto
1-10

Openbaar

Gewone

Elektrische

vervoer

fiets

fiets

1-10

1-10

1-10

Veiligheid
Betrouwbaarheid
Gebruiksvriendelijkheid
Snelheid
Comfort
Plezier
Gezondheid
Milieuvriendelijkheid
Imago
Geschiktheid voor dagelijks gebruik

74 Zou u een e-bike willen uitproberen?
m Ja
m Nee
75 Hartelijk dank voor uw deelname! Wilt u kans maken op één van de vijf
cadeaubonnen van 100 euro en wilt u op de hoogte gehouden worden van de
onderzoeksresultaten en mogelijk vervolgonderzoek? Vult u dan hieronder uw emailadres in.
E-mailadres:

Stuur de enquête voor 30 april terug naar:
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
T.a.v. de heer dr. ir. S. G. Weitkamp
Antwoordnummer 172
9700 VB Groningen

