
Hieronder vindt u de vragenlijst van het onderzoek, toegespitst op de zes thema’s: 

 

Milieuzones 

1 stel dat uw gemeente een milieuzone zou invoeren, zou u daar dan begrip voor hebben? 

2 Hoe belangrijk is het voor u dat gemeenten dezelfde regeling voor milieuzones hanteren? 

3 Vindt u dat bepaalde groepen een ontheffing voor milieuzones moeten krijgen? 

Laadmogelijkheden 

4 Bent u binnen nu en 5 jaar van plan elektrisch te gaan rijden? 

5 In welke mate weegt de beschikbaarheid van laadpalen mee in uw keuze om elektrisch te 

gaan rijden? 

6 Moet uw gemeente een duidelijk beleid hebben over het plaatsen van oplaadvoorzieningen? 

Fietsveiligheid 

7 Hoe veilig voelt u zich op de fiets in het verkeer in  uw gemeente? 

8 Als ik me niet veilig voel op de fiets heeft dit vooral te maken met …… 

9 Doet uw gemeente voldoende aan de veiligheid van fietsers in het verkeer? 

10 Wat zou u verbeterd willen zien voor de fietsveiligheid in uw gemeente? 

Groenvoorzieningen 

11 Wat is uw algemene oordeel over de kwaliteit van groenvoorzieningen in uw gemeente? 

12 Waarom vindt u dat? 

13 Wat vindt u van  

- het aantal parken in uw gemeente 

- het onderhoud van de parken 

- faciliteiten in parken (speelvoorzieningen, bankjes, sportmogelijkheden) 

14 Het voor mij  dichtstbijzijnde park  is ….. 

Bereikbaarheid 

15 Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van het stadscentrum met de volgende 

vervoermiddelen? 

16 Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u de stad in of uit kunt met de volgende 

vervoermiddelen? 

17 Is er in uw gemeente een plek waar u met de auto altijd vast staat? 



Parkeren 

18 Hoe tevreden bent u over hoe dicht u bij  bestemmingen in uw gemeente kunt parkeren? 

19 Hoe betaalt u doorgaans als u op straat parkeert? 

20 U betaalt doorgaans via een paal.  Wat vindt u van de afstand tussen parkeerplekken en 

palen in uw gemeente? 

21 Wat is uw oordeel over het parkeertarief in uw gemeente 

- in het centrum 

- bij uw huis 

 

 


