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Enquête bereikbaarheid en deelauto 
 
Waarom deze enquête? 
Deze enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in bereikbaarheidsknelpunten van dorpen en wijken en 
om te peilen of er belangstelling is voor het gebruik van een (elektrische) deelauto. 
Ook als u nu geen behoefte heeft aan (elektrisch) deelvervoer, vragen wij u om de enquête in te 
vullen zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat. U helpt hiermee veel buurtgenoten en, wie 
weet, ook uzelf. 
 
Het invullen van de enquete kost maar enkele minuten 
U kunt de enquête direct invullen als u op deze link klikt. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
___________________________________________________________________________ 

Vragenlijst 

1. In welke plaats (of in de omgeving daarvan) woont u?  
O …… 
O ……. 
O ……. 
O anders, …… 
 
2. Uw Leeftijd:   
O t/m 17 jaar 
O 18 t/m 25 jaar 
O 26 t/m 40 jaar 
O 41 t/m 65 jaar 
O ouder dan 65 jaar      
 
3. Op welke manier verplaats u zich naar een bestemming buiten eigen dorp of buurt? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
O lopend 
O met de fiets 
O met het openbaar vervoer 
O met eigen auto, zelf rijden 
O met de auto, meerijden 
O met de auto, huren of lenen  
O anders….. 
 
4. Kunt u overal en op alle tijdstippen komen waar u graag heen wilt met uw huidige vervoersmiddelen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
O ja 
O nee, ik kan niet alle plaatsen bereiken 
O nee, in kan niet op alle tijdstippen komen waar ik graag naar toe wil  
O Indien ‘nee’ om welke plaatsen of momenten gaat het? …………… 
 
5. Hoeveel auto’s heeft uw huishouden ter beschikking en hoeveel rijdt u er jaarlijks ongeveer mee? 

 Niet van toepassing Tot 10.000 km Meer dan 10.000 km 

Auto 1 O O O 
Auto 2 O O O 
Auto 3 O O O 
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6. Heeft u wel eens behoefte aan een (extra) auto terwijl u er zelf geen tot uw beschikking heeft? 
O nee, ik heb geen auto nodig 
O nee, ik heb geen extra auto nodig 
O nee, ik kan/mag niet rijden 
O ja, ik heb soms een (extra) auto nodig 
O ja, ik heb vaak een (extra) auto nodig 
 
Wat is een deelauto? 
Een deelauto is een auto die bij u in de buurt staat en die u kunt reserveren wanneer u er gebruik van wilt 
maken.  Zo heeft u altijd een auto tot uw beschikking, maar niet de vaste kosten die dit normaal met zich 
meebrengt (aanschafwaarde, wegenbelasting, verzekering, brandstof, onderhoud, etc). Alles is geregeld en u 
betaalt dus ook alleen wanneer u de auto echt gebruikt. Er zijn ook deelauto concepten die ritjes met chauffeur 
aanbieden. Wanneer u 10.000 km of minder per jaar rijdt met een auto, is in het algemeen het gebruik van een 
deelauto goedkoper.  

 
7. In welke mate denkt u dat u een deelauto zou gebruiken wanneer die beschikbaar zou zijn in uw buurt? 
Omcirkel het getal. 

1 = Niet       6 = ga ik overwegen  10= Die ga ik zeker gebruiken!  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. In welke mate denkt u dat u een deelauto zou gebruiken wanneer u die zou delen met een beperkt aantal 
buurtgenoten of bekenden, waarbij u de kosten samen deelt? Omcirkel het getal. 

1 = Niet      6 = ga ik overwegen   10= Die ga ik zeker gebruiken!  

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 
 

9. Waarvoor zou u een deelauto willen gebruiken? 
O Werk/opleiding 
O Zakelijke afspraken 
O Halen/brengen kinderen 
O Winkelen 
O Zware spullen vervoeren 
O Vrije tijd (sporten, muziek, etc) 
O Bezoek familie/vrienden 
O Bezoek voorziening als dokter/ziekenhuis e.d. 
O Dagje uit  
O Vakantie/Weekend weg 
O Ik wil geen deelauto gebruiken 
O Anders, ….. 

 
10. Welke stelling is op u het meest van toepassing? 
O Een deelauto kan mijn huidige vervoersmiddel(en) vervangen. 
O Een deelauto kan mijn huidige vervoersmiddel(en) aanvullen. 
O Ik heb geen behoefte aan een aanvullend of vervangend vervoersmiddel. 
O Een deelauto lost mijn vervoersprobleem niet op want ik kan/mag niet autorijden. 
O Eventuele opmerking of aanvulling op deze enquête: ………………… 
 
 
 
 


