BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT
Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere belangrijke zaken bij verplaatsingen’
aankomen aansluiting aansluitingen

andere anderen auto

bus
comfort comfortabel
fietsers
fietspaden file files
bussen

beter betrouwbaarheid boodschappen

even

fiets

fietsen

bestemming
deur duidelijke

fietspad

flexibiliteit genoeg geraken gezondheid

goed goede

goedkoop grote

iedereen informatie infrastructuur kinderen lijn meenemen mensen milieuvriendelijk

omgeving omleidingen onderhouden onderweg
parkeren plaats prijs

reistijd reizen respect rijden rust rustig snel snelheid staan

staat stad stiptheid

veilige
vermijden

openbaar

stress

tijd tram trein

veiligheid

verbindingen

treinen uur

veilig

verkeer

verplaatsen verplaatsing

verplaatsingen verschillende vertragingen vertrekken

vervoer

vervoermiddel

vlot vlotte voet

voldoende vrijheid wachten wachttijden wagen weer weersomstandigheden weg
wegdek

wegen

wegenwerken weggebruikers welk

werk werken zitten

zowel

Bijlage - 99

Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere overheidsdoelstellingen om mobiliteit in goede
banen te leiden’
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om het fileprobleem aan te
pakken’
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om verkeersonveiligheid aan te
pakken’
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om milieu- en natuurhinder aan te
pakken’
aankoop aanleggen aanmoedigen aanpakken aantal
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen op het gebruik van openbaar
vervoer te stimuleren’
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om fietsgebruik te stimuleren’
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘nog andere belangrijke mobiliteitsproblemen’
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