VRAGENLIJST MOBILITEIT VAN DE UKKELSE SENIOREN
V1 Wat is uw leeftijd?

……. jaar

V2 Wat is uw geslacht?

V /M

V3 Hoe beoordeelt u uw gezondheidstoestand in verband met uw mobiliteit?
Zet een kruisje bij de toestand die u het beste beschrijft.
… staat me een
… staat me een
goede mobiliteit
correcte mobiliteit
toe
toe
Mijn gezondheidstoestand …

… heeft gevolgen
voor mijn mobiliteit

… heeft sterke
gevolgen voor mijn
mobiliteit

V4 Hoeveel dagelijkse verplaatsingen maakt u buiten uw woning (tijdens de afgelopen 3 dagen)?
Zet een kruisje bij het aantal verplaatsingen tijdens de afgelopen 3 dagen en, op de laatste rij, het gemiddeld aantal
verplaatsingen tijdens een normale week.
Geen
1
2
3
4
4 en +
1 dag geleden
2 dagen geleden
3 dagen geleden
Gemiddeld buiten COVID

V5 Welke wijzen gebruikt u voor uw verplaatsingen?
Zet een X per verplaatsing.
1 dag
geleden

2 dagen
geleden

3 dagen
geleden

Gemiddeld
buiten COVID

Wijze niet
gebruikt

Te voet
Fiets of elektrische fiets
Openbaar vervoer
Passagier auto of taxi
Bestuurder auto
Meerdere wijzen na elkaar

V6 Heeft u hinder ondervonden om u te verplaatsen tijdens deze 3 dagen?
Zet een kruisje bij het antwoord dat het beste past voor elke verplaatsingswijze.
Helemaal niet
Te voet
Met een tweewieler
Het voertuig in-/uitstappen
Het voertuig onder controle houden
De bus/tram/trein/metro opstappen
Een ticketautomaat gebruiken
Het plan/de dienstregeling lezen
Een plan/route/dienstregeling via internet raadplegen

Een beetje

Veel

V7 In vergelijking met 10 jaar geleden, heeft u uw verplaatsingen om de volgende redenen verminderd of
ervan afgezien?
Zet een kruisje bij het antwoord dat het beste past voor elke verplaatsingsreden.
Weinig verandering
Verminderd
Administratieve procedure
Winkelen (voeding)
Winkelen (niet-voeding)
Arts / apotheek / tandarts ...
Vrije tijd / wandeling

Ervan afgezien

Weinig verandering

Verminderd

Ervan afgezien

Kinderoppas / afhankelijken / vrijwilligerswerk
Familiebezoek / vrienden

V8 Wat zijn uw voornaamste moeilijkheden bij uw verplaatsingen te voet in uw wijk?
Zet een kruisje bij het antwoord dat het beste past voor elke verplaatsingsreden.
Tevreden
Trottoirs: vlakheid / hoogteverschillen / onderhoud
Trottoirs: breedte
Banken: kwaliteit / aantal
Straatverlichting
Wegenwerken: afbakening
Veiligheid voetgangersoversteekplaatsen
Veiligheidsgevoel (agressie)
Toegang tot toiletten
Toegang tot openbare parken
Toegang tot opennare gebouwen
Toegang tot winkels

Slecht

Zeer slecht

V9 Welke verbeteringspistes zou u willen voorstellen?
Zet een kruisje bij het antwoord dat het beste past voor elk voorstel.
Heel
belangrijk

Belangrijk

Minder
belangrijk

Verkeer: de verkeerssnelheid remmen
Verkeer: de verkeersvervuiling verminderen (lucht, lawaai, ...)
Parkeren: op de bestemming verbeteren
Trottoirs zonder uitspringende delen
Trottoirs: breedte (met 2 naast elkaar)
Netwerk van toegankelijke toiletten
Afzonderlijke fietspaden
Openbaar vervoer: goedkopere pass voor alle netten
Openbaar vervoer: toegankelijkheid (voertuigen, afstand tussen haltes en stations)
Openbaarvervoer: de digitale kloof verkleinen
Openbaarvervoer: signalisatie
Openbaarvervoer: Comfort, frequentie, kwaliteit
De objectieve en subjectieve veiligheid verbeteren
Wandelactiviteiten begeleid door een vzw
Andere
......... ..............................................................................................................................
......... ..............................................................................................................................
......... ..............................................................................................................................

Q10 Doe 3 wensen die door de overheid vervuld moeten worden om uw mobiliteit in Ukkel te verbeteren.
1 ......................................................................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................................................................
3 ......................................................................................................................................................................................................

Gelieve deze vragenlijst ofwel terug te sturen naar of af te geven bij
de dienst Senioren, Beeckmanstraat 87, 1180 Brussel, ofwel
te scannen en sturen naar senioren@ukkel.brussels

