Project ALPHA

Vragenlijst over omgeving:
actief transport en beweging
We willen graag meer te weten komen over hoe u uw buurt waarneemt en hoe u over uw buurt
denkt. Gelieve zo eerlijk en volledig mogelijk te antwoorden en slechts 1 antwoord te geven voor
elk onderdeel van elke vraag. Er zijn geen juiste of foute antwoorden en uw antwoorden worden
vertrouwelijk behandeld.

1. Soorten woningen in uw buurt
Hoeveel komen de volgende soorten woningen voor in uw buurt ?
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand van 10
tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve het antwoord aan te kruisen dat het best overeenkomt met uw buurt.
Geen

Enkele

Meerdere

De
meeste

Allemaal

a) Alleenstaande woningen (open
bebouwing)
b) Herenhuizen, rijhuizen
c) Appartementen met 6 of meer
verdiepingen
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2. Afstand naar voorzieningen
Hoe lang zou u er over doen om van bij u thuis naar de dichtstbijzijnde winkels en
voorzieningen van de lijst hieronder te WANDELEN?

Gelieve slechts EEN mogelijkheid aan te vinken voor elk onderdeel(9).
De dichtstbijzijnde…
a) Lokale voedingszaak
(kruidenier, bakker of slager)

1-5 min

6-10 min

11-20 min

21-30 min

>30 min

b) Supermarkt
c) Lokale dienst zoals bank,
postkantoor of bibliotheek,…
d) Restaurant, café of bar
e) Fastfood restaurant of takeaway
f) Bus-, tram-, metrohalte of
treinstation
g) Sporthal, sport- of
recreatiecentrum zoals
zwembad, sportveld,
fitnesscentrum,…
h) Openlucht recreatiezone
zoals een park, strand, of
andere open plaats …

3. Wandel- en fietsvoorzieningen in uw buurt
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand van
10 tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve 1 antwoord per stelling te omcirkelen

a) Er zijn fietspaden, fietsstroken,
of fietswegels in mijn buurt
b) In mijn buurt zijn er autovrije
wegen om te fietsen
c) Er zijn voetpaden in mijn buurt
d) In mijn buurt zijn er autovrije
winkelstraten

Zeker niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Zeker akkoord

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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4. Onderhoud van de infrastructuur in uw buurt
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand
van 10 tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve 1 antwoord per stelling te omcirkelen

a) De fietspaden in mijn buurt zijn
goed onderhouden
b) De voetpaden in mijn buurt zijn
goed onderhouden
c) De publieke recreatiezones,
parken of andere openlucht
voorzieningen in mijn buurt zijn
goed onderhouden

Zeker niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Zeker
akkoord

Niet van
toepassing

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Veiligheid in uw buurt
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand
van 10 tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve 1 antwoord te omcirkelen per stelling

a) Het is onveilig om een fiets op
slot achter te laten in mijn
buurt
b) In mijn buurt zijn er te weinig
veilige oversteekplaatsen op
drukke wegen
c) Te voet gaan in mijn buurt is
onveilig vanwege het verkeer
d) Fietsen in mijn buurt is onveilig
vanwege het verkeer
e) Overdag is het onveilig in mijn
buurt vanwege de kans op
misdaad
f) ‘s Nachts is het onveilig in mijn
buurt vanwege de kans op
misdaad

Zeker niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Zeker
akkoord

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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6. Hoe aangenaam is uw buurt?
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand
van 10 tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve 1 antwoord per stelling te omcirkelen

a) Mijn buurt is een aangename
omgeving om te wandelen of
te fietsen
b) In mijn buurt is er over het
algemeen geen afval of
graffiti
c) In mijn buurt staan er bomen
langs de straten
d) In mijn buurt staan er veel
lelijke, slecht onderhouden of
leegstaande gebouwen

Zeker niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Zeker akkoord

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7. Fiets- en wandelnetwerk in uw buurt
Met ‘uw buurt’ bedoelen we de hele omgeving rond uw woonst binnen een wandelafstand
van 10 tot 15 minuten (ongeveer 1.5 km).
Gelieve 1 antwoord per stelling te omcirkelen

a) In mijn buurt ben je overdag
sneller met de fiets dan met
de auto
b) In mijn buurt kan je met een
fiets of te voet een kortere
weg nemen dan met de auto
c) Er zijn veel kruispunten in
mijn buurt
d) In mijn buurt zijn er veel
verschillende mogelijkheden
om van de ene naar de
andere plaats te wandelen of
te fietsen zodat ik niet telkens
dezelfde weg moet nemen

Zeker niet
akkoord

Eerder niet
akkoord

Eerder
akkoord

Zeker akkoord

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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8. Thuisomgeving

Gelieve JA of NEE aan te duiden [9]
Ja
Nee
a) Heeft u een fiets voor eigen gebruik?
b) Heeft u een tuin? (hieronder verstaan we ook
siertuin, moestuin of stadstuin)
c) Heeft u klein sportmateriaal (bal, rakets,...) voor
eigen gebruik?
d) Heeft u fitnessmateriaal, zoals gewichten,
loopband, hometrainer,…voor eigen gebruik?
e) Heeft u een auto ter beschikking?
f) Heeft u een hond?
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9. Werk of school omgeving
A. Hoe ver moet u zich verplaatsen naar uw normale werkplaats of school?
→ Ik werk of studeer niet – gelieve deel B over te slaan
→ ik werk of studeer meestal thuis – gelieve deel B over te slaan
De afstand naar mijn werk of plaats waar ik studeer is__________km
B. Heeft u op uw werk of school...?
Gelieve slechts 1 antwoord aan te
duiden[9]
Ja

Nee

a) …een roltrap of een lift
b) …trappen
c) … een fitness centrum/uitrusting
d) …fietsen die ter beschikking worden gesteld door
werkgever of school
e) …een veilige fietsenstalling
f) …een gratis parking voor auto’s
g) …douches en kleedkamers
h) …sport of fitness lessen
i)

…een sportclub

j)

…terugbetaling van openbaar vervoer

Bedankt voor uw medewerking!
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