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Onderzoeksmethode

Populatie gemeenteraadsleden Vervoerregio Gent 

Bevragingsmethode: 

▪ Online survey 

▪ Uitnodiging via e-mail

▪ N=85

VELDWERK

◢ Onderzoeksperiode: 19 mei – 8 juni 2021.



STEEKPROEF



Steekproefbeschrijving

73%

25%

Man Vrouw

N=85

22%

39%

39%

18-44

45-59

60+

N=85LeeftijdGeslacht Behoort u tot de meerderheid of 
de oppositie?

N=85

53%
47%

Meerderheid Oppositie



Steekproefbeschrijving
In welke gemeente woont u? N=85
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Steekproefbeschrijving
In welke gemeente woont u? N=85
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De kennis van het 

mobiliteitsbeleid is goed bij 

de deelnemers. 

27% kent de inhoud goed tot 

zeer goed. 

Nog eens 60% is enigszins 

op de hoogte.

Mobiliteitsbeleid
Op de hoogte

N=85

In welke mate bent u op de hoogte van het 

nieuwe mobiliteitsbeleid (decreet

basisbereikbaarheid)?

8%

19%

59%

12%

2%

Ik heb ervan gehoord en ken de inhoud erg goed

Ik heb ervan gehoord en ken de inhoud goed

Ik heb ervan gehoord en ben enigszins op de hoogte van
de inhoud

Ik heb ervan gehoord, maar ken de inhoud niet

Ik ben niet op de hoogte van het nieuwe mobiliteitsbeleid



Vervoerregio

N=85

Weet u tot welke vervoerregio uw gemeente

behoort?

96%

4%

Ja Nee



Vervoerregio Vervoerregio Gent selecteert 7 ambities voor het Regionaal

Mobiliteitsplan. Welk van deze vindt u de belangrijkste?

Bereikbaar
Omtrent de bereikbaarheid van onze steden, dorpen, bedrijventerreinen en attractoren, in het bijzonder met duurzame modi en georganiseerd

op maat van de plek. Ook locatiebeleid van nieuwe ontwikkelingen moet hieraan bijdragen.

Inclusief
Iedereen moet gelijkwaardig deel kunnen nemen aan ons mobiliteitssysteem, toegankelijkheid moet gegarandeerd zijn, de publieke ruimte

moet ingericht zijn op maat van kinderen en ouderen en er moet aandacht zijn voor de mobiliteitsnoden van kwetsbaren.

Gezond & veilig
Met deze ambitie stellen we de impact op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersleefbaarheid in kernen en verkeersveiligheid te willen

minimaliseren. We willen ook een verschuiving naar actieve mobiliteit waarmaken.

Attractief
Met deze ambitie willen we inzetten op vlottere en betrouwbaardere verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer, alsook het comfort 

van deze gebruikers om het gebruik van duurzame vervoerswijzen aantrekkelijk te maken. Kwaliteitsvolle en aangenaam ingerichte

overstappunten stimuleren combimobiliteit. Hetzelfde geldt voor overslagpunten in de logistieke sector. 

Klimaatgezond
Deze ambitie betreft het reduceren van de CO2-uitstoot van de transportsector en het maximaal ontharden en vergroenen van de 

vervoersinfrastructuur.

Welvarend
Deelmobiliteit, slimme gebruiksapplicaties, nieuwe vormen van mobiliteit, automatisering van voertuigen, … maken duurzame verplaatsingen

efficiënter en eenvoudiger. Onze economie groeit op duurzaam bereikbare locaties en de  vrijgekomen ruimte zetten we in om de steden en

dorpen aangenamer te maken.

Partnerschap
We zetten in op samenwerkingen binnen en buiten de vervoerregio en werken co-creatief en participatief met alle belanghebbenden om met 

een integraal beleid onze ambities waar te maken. De leden van de vervoerregio nemen een voorbeeldrol op en inspireren.



Bereikbaarheid en 

inclusiviteit zijn de 

belangrijkste thema’s. Dit zijn 

de enige die een score 

boven de 50% halen. 

N=84

75%

68%

50%

43%

38%

27%

20%

Bereikbaar

Inclusief

Gezond & veilig

Attractief

Klimaatgezond

Welvarend

Partnerschap

Vervoerregio Gent selecteert 7 ambities voor het 

Regionaal Mobiliteitsplan. Welk van deze vindt u de 

belangrijkste?
Vervoerregio



Het is opvallend dat de 

vervoerregio vandaag niet 

echt goed scoort op alle 

thema’s. 

De meeste thema’s krijgen 

een score matig. Een 

geïntegreerde aanpak op de 

verschillende thema’s lijkt 

nodig. 

Vooral attractiviteit en 

klimaatgezond krijgen vaan 

scores slecht. 

N=82

Hoe scoort de vervoerregio volgens jou vandaag 

op deze ambities?Vervoerregio

1%

1%

1%

23%

16%

22%

11%

9%

22%

21%

46%

61%

62%

57%

54%

63%

54%

23%

17%

11%

27%

33%

12%

23%

6%

6%

5%

4%

5%

1%

2%

Bereikbaar

Inclusief

Gezond & veilig

Attractief

Klimaatgezond

Welvarend

Partnerschap

Zeer goed Goed Matig Slecht Zeer slecht



De kennis over het aandeel 

duurzame verplaatsingen 

beïnvloed de wens voor de 

toekomst. 

Als de raadsleden weten dat het 

nu al 40% is, stijgt de ambitie 

voor de toekomst. Dit toont het 

belang aan van juiste informatie 

over de actuele toestand. 

Doelstellingen worden immers 

minder ambitieus omdat men 

denk dat de weg nog langer is.  

Verplaatsingen

N=80

Aandeel verplaatsingen met duurzame

vervoersmiddelen (OV, fiets, te voet, 

deelsysteem) tegen 2030 in vervoerregio

Gent

• Bevraagd zonder basis info

• Bevraagd na bekendmaking dat dit

vandaag 40% is

20%

59%

20%

1%

15%

50%

34%

1%

0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

2030

2030 (nu 40%)



Dilemma’s (1)
Werken aan een beter verkeer betekent keuzes maken. Wat 

kiest u? Toon uw overtuiging voor een bepaalde keuze aan 

de hand van de schuifbalk.

6%

23%

12%

5%

16%

32%

24%

20%

58%

33%

37%

24%

14%

5%

21%

27%

5%

8%

5%

24%

De fiets is het vervoersmiddel van de toekomst

Duurzame vervoersmiddelen moeten gestimuleerd worden
door een groter bijkomend aanbod

Ik wil dat het openbaar vervoer ook mensen bedient die
afgelegen en landelijk wonen

Ik rij liever met de eigen auto naar het station

<-<- <- Beide even belangrijk -> ->->

Het openbaar vervoer is het 

vervoersmiddel van de toekomst

In het stimuleren van het gebruik van 

duurzame vervoersmiddelen gaat het 

voornamelijk om een ‘mental shift’. 

Mensen moeten eerst overtuigd

worden hun gedrag aan te passen

Ik wil meer openbaar vervoer voor

mensen die in steden of dorpen wonen

Ik rij liever met de fiets of per bus 

naar het station

N=79



Dilemma’s (2)
Werken aan een beter verkeer betekent keuzes maken. Wat 

kiest u? Toon uw overtuiging voor een bepaalde keuze aan 

de hand van de schuifbalk.

36%

4%

5%

13%

27%

5%

5%

15%

17%

12%

12%

25%

13%

44%

28%

28%

7%

35%

49%

19%

Om onze wegen verkeersveiliger te maken moet er fors
geïnvesteerd worden in infrastructuur

Liever verkeersoverlast tegengaan met nieuwe
omleidingswegen

Ik heb liever dat elke stad zelf bepaalt welke auto’s nog 
binnen mogen en welke niet

Ik heb liever dat in het centrum (in de nabijheid van scholen, 
ziekenhuizen, winkels, diensten, …) het autoverkeer 

verminderd wordt 

<-<- <- Beide even belangrijk -> ->->

Handhaving aan de hand van 

trajectcontroles en flitspalen zijn

nodig om de verkeersveiligheid te

verhogen

Liever verkeersoverlast

tegengaan door aanpassingen

aan bestaande wegen

Ik heb liever dat dezelfde

milieuregels gelden over heel 

Vlaanderen

Ik heb liever dat in het centrum 

(in de nabijheid van scholen, 

ziekenhuizen, winkels, diensten, 

…) het autoverkeer vertraagd

wordt

N=75



Dilemma’s (3)
Werken aan een beter verkeer betekent keuzes maken. Wat 

kiest u? Toon uw overtuiging voor een bepaalde keuze aan 

de hand van de schuifbalk.

5%

15%

20%

11%

15%

24%

25%

40%

32%

27%

45%

27%

23%

19%

40%

12%

16%

15%

23%

11%

13%

17%

3%

16%

8%

Ik wil graag meer comfortabele en veilige fietspaden tussen
steden en dorpen

Ik heb liever een eigen tweede wagen

Liever het gewone openbaar vervoer toegankelijk maken voor
mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking

We zetten in op herlocalisatie van slecht gelegen
bedrijventerreinen. Sommige bedrijven zijn niet te bereiken

zonder tot overlast voor de omgeving te leiden

We benutten de jaagpaden maximaal om er sterke fietspaden
van te ontwikkelen

<-<- <- Beide even belangrijk -> ->->

Ik rij liever met een deel- of 

huurauto

Liever recht op aangepast

vervoer voor mensen met een

geestelijke of lichamelijke

beperking

Herlocalisatie van slecht gelegen

bedrijvigheid is niet realistisch. Waar

er geen andere optie is, aanvaarden

we vracht in de buurt van bewoning, 

maar nemen we alle mogelijke

milderende maatregelen

Om maximaal een modal shift in 

goederenvervoer te bereiken, 

krijgen overslagpunten over water 

voorrang op fietsverbindingen via 

jaagpaden

Ik wil graag meer comfort en

veiligheid voor de fietsers in 

steden en dorpen

N=75



Verkeersproblemen (1)
Hieronder leest u een reeks van mogelijke ideeën die kunnen helpen om de 

verkeersproblemen in de Vervoerregio Gent aan te pakken. Hoe denkt u erover? 

21%

36%

25%

63%

54%

58%

6%

6%

10%

4%

3%

7%

4%

4%

Een autoluw netwerk (doorgaand verkeer weren en
snelheidsregimes aanpassen) van kwaliteitsfietsroutes dat alle

kernen, bedrijventerreinen, bovenlokale voorzieningen en
bovenlokale knopen met elkaar verbindt.

We voorzien zowel veilige fietspaden langs verkeersassen als
autoluwe kwaliteitsfietsroutes als aangename en aantrekkelijke
alternatieven voor fietspaden langs drukke verkeersassen. Zo

hebben fietsers steeds de keuze welk tracé (fietspad langs
verkeersas

We selecteren enkele grote assen waarop regionaal en
interlokaal doorgaand verkeer gebundeld wordt. Kernen die niet

langs deze assen liggen worden ontlast van (regionaal en
interlokaal) doorgaand verkeer. Hiervoor moeten wel op lokaal

niveau (circulatie)m

Zeer goed idee Goed idee Slecht idee Zeer slecht idee Geen mening

N=72



Verkeersproblemen (2)
Hieronder leest u een reeks van mogelijke ideeën die kunnen helpen om de 

verkeersproblemen in de Vervoerregio Gent aan te pakken. Hoe denkt u erover? 

29%

35%

28%

40%

44%

60%

47%

50%

13%

4%

11%

3%

4%

7%

10%

1%

7%

7%

Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt altijd voorrang op de auto,
ook waar dit voor de auto een verminderde doorstroming

betekent.

We betrekken de transportsector bij beslissingen rond
belevering in onze centra (vb. afsluiten charters).

We zorgen voor verdeelcentra aan de rand van de
steden/stedelijke gebieden. Daar worden goederen geleverd,

die verder door een vloot kleine milieuvriendelijke
vervoermiddelen in de stad worden verdeeld. Dit heet

stadsdistributie.

Als we nieuwe ontwikkelingen (...) willen inplannen, kiezen we
bij voorkeur voor plaatsen die goed ontsloten zijn met openbaar
vervoer of voor plaatsen van waar we vlot met de fiets tot aan

een goed ontsloten openbaar vervoerknooppunt kunnen
geraken.

Zeer goed idee Goed idee Slecht idee Zeer slecht idee Geen mening

N=72



Een groter en veiliger 

aanbod lijkt doorslaggevend 

te zijn. 

N=72

Welke beleidskeuzes zouden de meeste

impact hebben om voor de fiets als

vervoersmiddel te kiezen?
Vervoersmiddel
Fiets

72%

38%

33%

31%

31%

26%

17%

15%

13%

11%

8%

6%

Meer fietspaden in het algemeen

Meer fietssnelwegen

De fietspaden verder weg van het autoverkeer aanleggen
(minder fijn stof)

Fietsstallingen aan haltes van openbaar vervoer waar ik mijn 
fiets veilig kan achterlaten (bijv  camerabewaking, …

Meer fietsstallingen in het algemeen waar ik mijn fiets veilig kan 
achterlaten (bijv  camerabewaking, fietskluizen,…)

Meer controle op hinderlijk gemotoriseerd verkeer (snelheid, te 
dicht voorbij steken, parkeren op fietspaden, …)

Meer deelfietsen aan trein-, tram- en busstations

Meer fietsstraten (auto’s blijven achter fietsers, maximale 
snelheid 30km/h)

Gratis reparatiepunten of plaatsen waar je je banden kunt laten
oppompen

Meer goedgelegen fietsstallingen in het centrum

Meer of grotere fietszones in het centrum van de gemeente

Meer laadpunten voor elektrische fietsen



N=72

Welke beleidskeuzes zouden de meeste

impact hebben om voor het openbaar

vervoer als vervoersmiddel te kiezen? 

Top 3 

Vervoersmiddel
Openbaar vervoer

60%

44%

38%

29%

22%

21%

19%

18%

15%

13%

10%

7%

4%

Een hogere frequentie/kortere wachttijden

Betere stiptheid en betrouwbaarheid

Goedkoper openbaar vervoer

Aparte busbanen zodat bussen niet gehinderd worden door de
rest van het verkeer en de bus voorrang heeft op wagens

Meer hoppinpunten (een overstapplaats waar verschillende
vervoersmodi samenkomen)

Real-time informatie aan de halte

Ticketintegratie faciliteren (afstemming tarieven trein, bus, 
deelfiets, één ticket per traject…)

Verkeersbeïnvloeding (voorrang openbaar vervoer aan bv
stoplichten)

Toegankelijke haltes en voertuigen

Real-time informatie beschikbaar maken in één app of website
voor alle modi

Meer haltes/stopplaatsen

Minder haltes/stopplaatsen (bijdrage tot betere stiptheid en
betrouwbaarheid)

Aanvullende diensten aanbieden op hoppinpunten 
(fietsherstelling, carpoolparking…)

Hogere frequentie met een 

betere stiptheid en 

betaalbaarheid staan 

bovenaan.   



N=71

Welke beleidskeuzes zouden het meeste

impact hebben zodat u de auto minder zou

nemen? 

Top 3 

Vervoersmiddel
Auto

69%

59%

31%

27%

27%

15%

14%

14%

10%

10%

8%

7%

4%

4%

Frequenter en betrouwbaarder openbaar vervoer

Veiligere fietsverbindingen

Afschaffen bedrijfswagens of tankkaarten

Multifunctionele overstappunten waar je terecht kan voor
dagelijkse voorzieningen

Eigen busbanen voor de bussen op de gewestwegen waardoor
de auto op de tweede plaats komt te staan

Een aanbod van deelfietsen aan haltes van trein/tram/bus om te
kunnen gebruiken als natransport tot aan de bestemming

Rekeningrijden

Autoluwe gebieden

Minder parkeerplaatsen voorzien op bestemmingen

Sensibiliseringscampagnes

Spitsheffing

Hogere parkeertarieven op de bestemming

Testcampagnes om andere vervoerswijzen te proberen

Hogere benzineprijzen

Hogere frequentie met een 

betere stiptheid van het OV 

gekoppeld aan 

fietsveiligheid doen minder 

de auto nemen volgens de 

deelnemers.

Andere maatregelen scoren 

beduidend minder hoog. 



Deelnemers gebruiken zelf de auto als dominant vervoermiddel voor woon-werk verkeer. 

Verplaatsing
Woon-Werk

N=70

Kunt u voor elk type verplaatsing aangeven welk vervoermiddel u 

gebruikt om er te geraken? 

Woon-werk verplaatsingen

66%

31%

20%

19% 14%

9% 7%
3%

Auto Fiets / Elektrische
step

Te voet Trein Elektrische fiets Tram / Metro Bus Bromfiets / motor



Deelnemers gebruiken zelf de auto als dominant vervoermiddel voor werk gerelateerde 

verplaatsingen. 

Verplaatsing
Werk gerelateerde

N=69

Kunt u voor elk type verplaatsing aangeven welk vervoermiddel u 

gebruikt om er te geraken? 

Werk gerelateerde verplaatsingen

77%

19%
14% 13%

13% 12%
6%

1%

Auto Fiets / Elektrische
step

Trein Elektrische fiets Tram / Metro Te voet Bus Bromfiets / motor



De wil om een modal shift te

maken is ook bij raadsleden

aanwezig. 

Verplaatsing

N=59 | filter: Werk gerelateerde 

verplaatsingen = auto

Zou u deze verplaatsingen liever met een

andere vervoersmiddel dan de auto, of een

combinatie van vervoersmiddelen doen

indien dat mogelijk was?

46%

31%

24%

Ja Nee Ik weet het niet



N=18 | filter: ander vervoersmiddel = nee

Zou u deze verplaatsingen liever met een

andere vervoersmiddel dan de auto, of een

combinatie van vervoersmiddelen doen

indien dat mogelijk was? = Waarom niet?

Vervoersmiddel

44%

33%

33%

17%

17%

17%

11%

6%

6%

39%

De totale reis zou veel langer duren

De auto is gewoon makkelijker

Ik combineer verschillende verplaatsingen (bijv  woon-werk 
verkeer combineren met kinderen naar school brengen, gaan 

sporten, naar de winkel gaan, …)

De weersomstandigheden zijn vaak te slecht

De combinatie van verschillende vervoersmodi is omslachtig

Het is moeilijk om er piekfijn uit te zien als ik niet met de auto
reis

Ik heb geen zin om bezweet op mijn bestemming toe te komen

Het openbaar vervoer is niet betrouwbaar genoeg

Ik wil het comfort van mijn auto niet opgeven

Andere

Bagage, 

veiligheid 

‘s nachts, 

gecombineerde 

bestemmingen, 

… 



Elektrische fietsen geven een

aanzienlijk grotere actieradius

qua aangename afstand voor

een verplaatsing volgens de 

raadsleden.

Verplaatsing
(Elektrische) fiets

N=71

Maximale aangename afstand voor

verplaatsing met (elektrische) fiets

4%

15%

48%

32%

0-5 km 6-10 km 11-20km 21 km of meer

e-bike

fiets



Er is relatief weinig ervaring 

bij raadsleden met 

deelsystemen. 

N=71

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van een

deelsysteem voor auto’s of fietsen, of kent

u iemand in uw directe omgeving (familie

of vriendenkring) die hiervan gebruik

maakt?

Vervoersmiddel

17%

30%

55%

Ja, ik maakte hier zelf al gebruik van

Ja, ik ken mensen in mijn directe omgeving
die hier gebruik van maakten

Nee

Deelsysteem
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