
Verbeteren Mobiliteit in Noord Groningen 

De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen in samenwerking met 

gemeenten onderzoek naar de mobiliteit van inwoners van Appingedam, Bedum, De 

Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.     

We willen u een aantal vragen stellen om te achterhalen hoe uw mobiliteit 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.   

Woont u in één van deze gemeenten? Vul dan de enquête voor 30 april in en  

maak kans op een cadeaubon van 100 euro 

We verloten vijf cadeaubonnen van 100 euro onder de deelnemers. 
 

Om de enquête te maken gaat u naar www.grunnmobiel.org 

 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank! 

Liever een papieren enquête invullen of andere vragen? Stuur een e-mail naar Gerd 

Weitkamp: s.g.weitkamp@rug.nl, of bel: 050-3639740 

Verbeteren Mobiliteit in Noord Groningen 

De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen in samenwerking met 

gemeenten onderzoek naar de mobiliteit van inwoners van Appingedam, Bedum, De 

Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.     

We willen u een aantal vragen stellen om te achterhalen hoe uw mobiliteit 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.   

Woont u in één van deze gemeenten? Vul dan de enquête voor 30 april in en  

maak kans op een cadeaubon van 100 euro 

We verloten vijf cadeaubonnen van 100 euro onder de deelnemers. 
 

Om de enquête te maken gaat u naar www.grunnmobiel.org 

 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank! 

Liever een papieren enquête invullen of andere vragen? Stuur een e-mail naar Gerd 

Weitkamp: s.g.weitkamp@rug.nl, of bel: 050-3639740 

mailto:s.g.weitkamp@rug.nl
mailto:s.g.weitkamp@rug.nl


Verbeteren Mobiliteit in Noord Groningen 

De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen in samenwerking met 

gemeenten onderzoek naar de mobiliteit van inwoners van Appingedam, Bedum, De 

Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.     

We willen u een aantal vragen stellen om te achterhalen hoe uw mobiliteit 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.   

Woont u in één van deze gemeenten? Vul dan de enquête voor 30 april in en  

maak kans op een cadeaubon van 100 euro 

We verloten vijf cadeaubonnen van 100 euro onder de deelnemers. 
 
Vul de bijgesloten enquête in en stuur deze terug in bijgesloten envelop. Een postzegel is 

niet nodig.  Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk 

dank! 

 
Liever de  enquête digitaal invullen?  Ga dan naar www.grunnmobiel.org 
Voor vragen e-mail Gerd Weitkamp: s.g.weitkamp@rug.nl, of bel: 050-3639740 

Verbeteren Mobiliteit in Noord Groningen 

De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doen in samenwerking met 

gemeenten onderzoek naar de mobiliteit van inwoners van Appingedam, Bedum, De 

Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum.     

We willen u een aantal vragen stellen om te achterhalen hoe uw mobiliteit 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.   

Woont u in één van deze gemeenten? Vul dan de enquête voor 30 april in en  

maak kans op een cadeaubon van 100 euro 

We verloten vijf cadeaubonnen van 100 euro onder de deelnemers. 
 
Vul de bijgesloten enquête in en stuur deze terug in bijgesloten envelop. Een postzegel is 

niet nodig.  Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk 

dank! 

 
Liever de  enquête digitaal invullen?  Ga dan naar www.grunnmobiel.org 
Voor vragen e-mail Gerd Weitkamp: s.g.weitkamp@rug.nl, of bel: 050-3639740 

mailto:s.g.weitkamp@rug.nl
mailto:s.g.weitkamp@rug.nl

