Vervoer
In Nederland zijn bijna 8 miljoen auto’s geregistreerd. Ter vergelijking: ons land telt
ongeveer 18 miljoen fietsen.

1. Hoeveel auto’s zijn er in je huishouden/gezin?
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We fietsen zoveel mogelijk.
Maar zou wel graag een extra auto willen hebben. Auto van de zaak. Overdag nooit auto ter
beschikking. Lastig nu steeds meer voorzieningen uit de ken verdwijnen.
Ivm Kinderopvang
Een bedrijfsauto en een eigen auto
Beide bedrijfsauto`s
1 privé en een bus van het werk
1 gezinsauto en partner heeft bedrijfsauto van de zaak.
1 auto van de zaak en 1 auto privé
2 bedrijfsauto`s
1auto,2 Campers ,waarvan 1 geschorst en 1 gebruikt als tweede auto
1 auto is bedrijfsauto
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1.1 Waar gebruik je deze (voornamelijk) voor?
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Doktersbezoek en uitstapjes
1 voor prive en 1 zakelijk
1 voor woon werk en 1 voor van alles en nog wat ook boodschappen.
1 voor woon-werk 1 voor boodschappen
1voor woon werk 2 zijn oldtimers dus voor hobby
Algemeen
Algemeen vervoersmiddelen en boodschappen
Alle 3
Alle 3 de bovenstaande, plus vervoer van de kinderen van en naar clubs/verenigingen
Alle bovenstaande
Alle drie
Alleen voor langere afstanden. Niet binnen de woonplaats en omliggende dorpen.
Allerlei
Alles
Bezoek fam. en soms boodschappen
Bezoek familie en bekenden elders
Bezoek kinderen
Bezoek moeder
Bezoek naar kinderen en caravan
Bezoeken dochter in buitenland
Bezoeken ed
Boodschappen en familie bezoek
Boodschappen en reizen
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Combinatie van de 3 bovenstaande items
Divers o.a vrijwilligerswerk
Familie bezoek.
Familiebezoek en winkelen
Familiebezoek, boodschappen, artsenbezoek, hobby
Gewoon privé gebruik
Hobby
Naar familie te gaan en uitstapjes
Naar kinderen gaan
Naar revalidatiecentrum rijden voor echtgenote
Prive bezoeken
Recreatie
Reizen en boodschappen
Trein, ziekenhuis
Vakantie weekend weg
Vergaderen en bodschappen doen
Vervoer naar sporten
Visite
Voor alles
Voor bijna alles werk, sociale contakte, om naar sportverenigingen te gaan buiten de
gemeente.en ook om fam.te helpen(dokter bezoek)
Voor huishoudelijk gebruik
Voor vanalles behalve woon-werkverkeer
Werk
Werk
Werkauto en woon-werk
Werkverkeer
Woon werk
Woon-werk en gezinsleven
Woonwerk/ werk/ boodschappen
Zakelijk
Zakelijk naar klanten etc
Zeer afwisselend voor alle drie
Zie vraag 1
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2. Heb je een fiets?
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Electrische
Elektrische fietsen. Horst zou mogelijk eens na kunnen denken voor oplaad
punten
Voor alle korte afstanden en ontspanning
Voor kleine stukken te fietsen.
Voor privégebruik alleen een fiets
Vrouw en kinderen gaan met de fiets naar school en werk
Zowel gewone fiets als met ondersteuning
Al een paar keer weggehaald
Invalide
Kan door balansproblemen niet meer fietsen
Kan niet zo goed fietsen van wegen gezondheid
Omdat die stuk is gemaakt
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3. Maak je gebruik van het openbaar vervoer?
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Vnl . de trein
Bus niet zo veel wel De trein . 4x per maand.
Ziekenhuisbezoek en een weekend weg
Zelden. Vind t duur en vaak onhandig.
We maken vaker gebruik van de trein als we een stad bezoeken.
We gaan meestal met de trein als we een dagje uit gaan naar bv de dierentuin of pretpark. We
maken dan gebruik van de aanbiedingen van winkels of van de ns.
Te duur en slecht betrouwbaar!
Soms trein, bus nooit, Is met de ov kaart niet makkelijker geworden. Moet ik nl eerst z`n kaart
aanvragen. waarom niet gewoon ook een optie met credit card, zoals in Scandinavië.
Prive, 1 keer per jaar. Werk, 1 a 2 keer per jaar.
Met name de trein en dan in de grote steden evt. tram/bussen
Met dagje uit kortingbonnen oid maken we soms gebruik van de trein
Ik heb een dal voordeel abonnement.
Heel zelden met de trein
Heeeeeeel af en toe.
Heb voordeeluren abonnement voor de trein met 7 vrije dagen. Daar maak ik gebruik van.
Een dagje weg
De trein
Als we in Nederland reizen gaan we vaak met de trein. Dat is gemakkelijk en als je op de
aanbiedingen let ook nog erg goedkoop.
Als een van ons tweeën op reis gaat
Als de auto niet beschikbaar is.
Alleen recreatief
Alleen met voordeelkaartjes, anders veel te duur !!
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Alleen in de vakantietijd
Alleen als we naar stadscentrums gaan bv Venlo of Eindhoven.
4x per jaar ongeveer wel.
`n paar keer per jaar voor stadsbezoek
Veel te moeilijk met al dat gedoe OV
Omslachtig
Kunnen met het openbaar vervoer niet op het werk komen
Ik weet niet eens meer hoe dat gaat!!!!
Hooguit 2x per jaar als het niet minder is.
Hebben uitstapjes per trein geprobeerd maar eigen vervoer bevalt het beste

3.1 Waarom maak je nooit gebruik van het
openbaar vervoer? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Auto en fiets voldoende
Auto van de zaak, benzine regelt de zaak
Ben te lang onderweg
Beperkt vervoer in het dorp
Dan kom ik niet op de plek waar ik moet zijn
Duurt te lang, slechte verbinding
Gaat niet waar ik heen moet of veel te vroeg of veel te laat.
Geen goed netwerk
Geen verbinding tussen hui en werk
Heb de auto toch nodig om bij het openbaar vervoer te komen
Ik fiets
Ik fiets veel of laat mij rijden!!!
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Ik heb geen behoefte want als je met krukken of rollator loopt is het veel te
omslachtig
Ik kan nooit tijdig op mijn werk zijn met openbaar vervoer
Ik werk niet op de zelfde plek
In het dorp fiets ik altijd
Kan een auto lenen
Kan met openbaar vervoer niet op mijn werk komen
Kan moeilijk lopen en trappen lopen instappen in een bus is moeilijk
Komt niet uit met mijn werktijden
Langer onderweg
Met 4 kinderen en veel sporten en hobby`s is een auto onmisbaar
Met een auto kun je gaan en staan wanneer het jezelf uitkomt
Met het openbaar vervoer ben ik veel te lang onderweg naar mijn werk
Met openbaar vervoer ben je te lang onderweg en kom je te laat op het werk.
Moeten we nog een auto of fiets nemen om bij de bushalte te komen.
Niet altijd goede aansluiting
Niet mogelijk
Niet mogelijk met mijn werk
Niet nodig
Niet nodig
Niet noodzakelijk voor dagelijkse routine
Of fietsen
Openbaar vervoer sluit niet aan op mijn behoefte vraag qua vervoer
Reistijd is veeel langer en veel duurder dan auto, als je met meer dan 2
mensen reist.
Te lange reistijden
Vervoer per trein viel ons heel erg tegen
Woon-werkverkeer erg omslachtig met openbaar vervoer en langere reistijd
Zie boven
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