
 

BEHOEFTEPEILING AUTODELEN BIJ BURGERS 
 

Doe een bevraging bij uw inwoners om de interesse naar autodelen in te schatten. 

 

VRAGEN BEHOEFTEPEILING 

Hoeveel personen in uw gezin hebben een rijbewijs (uzelf inbegrepen)? 

● 0 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 of meer 

Over hoeveel auto's beschikt uw gezin op dit moment? 

● 0 

● 1 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 of meer 

Hoeveel kilometer rijdt uw gezin jaarlijks met de (eventuele) eerste gezinsauto? 

● minder dan 5.000 km 

● tussen 5.000 km en 10.000 km 

● tussen 10.000 km en 15.000 km 

● tussen 15.000 km en 20.000 km 

● ik heb geen auto 

Hoeveel kilometer rijdt uw gezin jaarlijks met de (eventuele) tweede gezinsauto? 

● minder dan 5.000 km 

● tussen 5.000 km en 10.000 km 

● tussen 10.000 km en 15.000 km 

● tussen 15.000 km en 20.000 km 

● ik heb geen tweede auto 

Vink de uitspraken die correct zijn aan: (Meerdere antwoorden mogelijk) 

● Ik beschik over een PC/tablet en internet 

● Ik kan vlot werken met een PC/tablet 

● Ik beschik over een smartphone 



 

● Ik kan vlot werken met smartphone en apps 

 

UITLEG AUTODELEN: Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één of 

meerdere wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt 

wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt 

worden. Je kan zowel je eigen auto delen met anderen als zelf gebruik maken van een gedeelde 

wagen van buren of van een autodeelorganisatie. 

 

Mochten er in de gemeente autodeelinitiatieven starten, zou u daar dan aan willen deelnemen? 

● Ja, zeker en vanaf de start 

● Ja, zeker, maar op termijn (bv. als wagen versleten is, eenmaal op pensioen, bij verandering 

van werk, bij verandering van gezinssituatie, …) 

● Ja, waarschijnlijk wel en dan wel vanaf de start 

● Ja, waarschijnlijk op termijn (bv. als wagen versleten is, eenmaal op pensioen, bij 

verandering van werk, bij verandering van gezinssituatie, …) 

● Misschien 

● Neen, waarschijnlijk niet 

● Neen 

Indien ik zou autodelen… (Meerdere antwoorden mogelijk) 

● Wil ik graag mijn eigen wagen delen 

● Wil ik graag anderen (particulieren) hun wagen kunnen gebruiken 

● Wil ik graag een wagen van een autodeelaanbieder gebruiken 

● Wil ik graag mijn wagen delen én ook andere deelwagens gebruiken 

Mocht u een deelwagen willen gebruiken, wanneer zou dat voornamelijk zijn? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 

● Tijdens de week overdag 

● Tijdens de week ’s avonds 

● In het weekend overdag 

● In het weekend ’s avonds 

Mocht u uw eigen wagen willen delen, wanneer zou dat dan voornamelijk zijn? (Meerdere 

antwoorden mogelijk) 

● Tijdens de week overdag 

● Tijdens de week ’s avonds 

● In het weekend overdag 

● In het weekend ’s avonds 

Hoe frequent zou u een gedeelde auto gebruiken? 

● Dagelijks 

● 1 maal per week of meer 

● 2 à 3 maal per maand 



 

● Enkele keren per jaar 

● Nooit 

Welk type wagen vindt u het meest interessant om te delen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

● Kleine elektrische wagen 

● Grote elektrische wagen 

● Kleine benzinewagen 

● Grote benzinewagen 

● Maakt niet uit 

Wat mist u momenteel om te starten met autodelen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

● Informatie over het eventuele aanbod in mijn buurt 

● Een informatiesessie in onze gemeente waar alle informatie over autodelen gebundeld 

wordt en waar ik vragen kan stellen 

● Informatie over hoe ik praktisch mijn eigen auto kan delen met anderen 

● Een aanbod van deelwagens van een autodeelaanbieder in mijn buurt 

● Voorbeelden van mensen met een gelijkaardig profiel die dit al doen 

 

In welke buurt/wijk zou u autodelen graag zien opstarten? 

… 

 

Als je nog verdere suggesties of opmerkingen hebt m.b.t. autodelen in Sint-Martens-Latem, kun je 

dat hieronder doen. 

... 

 

Op welke manier ondervindt u momenteel problemen om u te verplaatsen? (Meerdere antwoorden 

mogelijk) 

● Ik ben niet in staat om een wagen te besturen  

● Ik/wij beschikken niet over een (tweede) wagen 

● Ik ben niet in staat om zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer 

● Het openbaar vervoer brengt mij niet tot mijn gewenste bestemmingen 

● Het openbaar vervoer rijdt niet op de momenten dat ik er gebruik van wens te maken 

● Verplaatsingen met het openbaar vervoer zijn te omslachtig voor mij 

● Ik heb geen toegang tot het openbaar vervoer op wandelafstand van mijn huis 

● Ik beschik niet over een degelijke fiets 

● Ik wil (meer) verplaatsingen met de fiets doen, maar vind de fietspaden te onveilig 

● Verplaatsingen kosten mij te veel  

 

Heeft u nog aanvullingen bij bovenstaande? 

…. 

 

Mocht de frequentie of het aanbod van het openbaar vervoer afnemen, welke verplaatsingen 

zouden voor u een probleem vormen? (meerdere antwoorden mogelijk) 



 

● Woon-schoolverkeer 

● Woon-werkverkeer 

● Familie- en vriendenbezoek 

● Medische verplaatsingen zoals een doktersbezoek  

● Verplaatsingen in de vrije tijd zoals hobby’s  

● Boodschappen doen 

● Andere:  

 

Mocht de frequentie of het aanbod van het openbaar vervoer afnemen, welke bestemmingen 

zouden dan een probleem geven? Bv plaatsen in de gemeente zelf of nabijgelegen gemeenten of 

steden? 

… 

 

Heeft u nog aanvullingen bij bovenstaande? 

…. 

 

Bedankt voor uw tijd! 


