
Basis vragenlijst voor een enquête naar interesse in de buurt voor 

Buurtmobiliteit 
 

N.B. Onderstaande vragenlijst is ontwikkeld  op basis van verschillende enquêtes die in verschillende buurten in 

Utrecht en Amersfoort zijn uitgezet. Het doel ervan is communicatie (mensen op ideeën brengen met betrekking 

tot het delen van mobiliteit) en ingrediënten verzamelen voor een groepsgesprek. 

Je kunt eenvoudig zelf een vragenlijst maken door een eigen (gratis) account  aan te maken op 

www.surveymonkey.com en je door deze vragen te laten inspireren. Voel je vrij om vragen aan te passen of juist 

in hun geheel te kopiëren. We stellen het op prijs als je vermeldt dat je gebruik hebt gemaakt dat materiaal van de 

NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht). 

 

1. Het aantal personen in mijn huishouden met een rijbewijs voor een 
auto bestaat uit 

0 personen 

1 persoon 

2 personen 

3 of meer personen 
 

2. Hoeveel auto's staan uw huishouden ter beschikking en hoeveel 
rijdt u er jaarlijks ongeveer mee? 

 tot 10.000 km 10-20.000 km 20.30.000 km 
meer dan 30.000 

km 
geen idee 

geen 
          

1 
          

2 
          

3 of meer 
         

 

3. Heeft u een idee van de kosten per maand van uw auto ('s) per 

maand? (Afschrijving, verzekering, wegenbelasting, brandstof) 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 1e auto 2e auto 3e auto 

Geen idee 
      

0-99 euro 
      

100199 euro 
      

200-299 euro 
      

300-399 euro 
      

400-499 euro 
      

500-599 euro 
      

600-699 euro 
      

meer dan 700 euro 
     

 

http://www.surveymonkey.com/


4. Hoe vaak gebruikt u de volgende vervoermiddelen? (Graag een 

reactie per rij) 

 
NIET tot mijn 
beschikking 

Dagelijks Wekelijks Maandelijks 

1e auto 
     

2e/3e auto 
        

Motorfiets 
        

Brommer/scooter 
        

Elektrische fiets 
        

'Gewone' fiets 
        

Bakfiets 
       

 

 

5. Wat is voor u belangrijk aan vervoermiddelen die u nu in eigendom 
heeft? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Het vervoermiddel is beschikbaar wanneer ik het nodig heb 

Zekerheid over de kwaliteit 

Zekerheid over de kosten die ik er aan heb 

Zekerheid over de reistijd 

Zekerheid over de milieubelasting van het vervoermiddel 
Mist u een vervoermiddel of optie die voor u belangrijk is? We horen het graag!

 
 

6. Heeft u ervaring met het delen van vervoermiddelen? Welke 
waardering zou u daar aan geven? 

 Slecht Matig Goed Zeer goed 
Geen ervaring 

mee 

Gemak 
          

Kosten 
          

Reserveren 
          

Goed geregeld 
         

      

 

  



7. Wat houdt u tegen om vervoermiddelen te delen? 

Ik ken de mogelijkheden wel, maar het komt er gewoon niet van 

Ik ken de mogelijkheden niet, maar sta er positief tegenover 

Ik zie op tegen het reserveren 

Ik ben bang dat schade, verzekeringen, reserveren, etc. niet goed geregeld zijn 

Ik wil het gewoon niet 
 

 

8. Geef uw mening over de volgende uitspraken. Ik neem alleen deel 
aan het delen van vervoermiddelen als... 

 Geheel eens Eens Neutraal Oneens Geheel oneens 

ik geen omkijken 
heb naar de 
afwikkeling van 
kosten, inclusief 
verzekeringen 

          

ik geen omkijken 
heb naar 
onderhoud, 
schoonmaak en 
dergelijke 

          

het mij meer dan 
100 euro per maand 
bespaart 

          

het mijn reistijd met 
minder dan 20% 
verlengt 

          

het mijn reistijd niet 
verlengt maar 
verkort           

het leidt tot minder 
milieuvervuiling 
door mijn 
reisgedrag 

          

hoho ... ik wil onder 
geen beding 
deelnemen aan het 
delen van 
vervoermiddelen 

       
 

 

 

 

9. Als we in onze buurt vervoermiddelen zouden gaan delen, zou u 
dan ook een vervoermiddel willen inbrengen? 

Ja 

Misschien (geen hieronder aan waar u over twijfelt) 

Nee 

Welke aarzeling?  
 

 

 



10. Welke vervoermiddelen zou u wellicht willen delen? 

 
3x per week of 

vaker 
ca. 1x per week 

enkele keren per 
maand 

maximaal 1x per 
maand 

enkele keren per 
jaar 

Auto 
          

Elektrische auto 
          

Fiets 
          

Elektrische fiets 
          

Bakfiets 
          

Scooter/bromfiets 
          

Elektrische 
scooter/bromfiets          

 

 


