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Algemeen overzicht 

- Enquête online en op papier 

- Inclusief actiedag op de markt 

- Loopduur 21 november – 31 januari  

- Totaal 1240 respondenten 

= 12% van de bevolking!  
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Wie ben je?  



4 

Wie ben je? 



5 

Wie ben je? 



6 

Hoe oud ben je? 



7 

Waar woon je? 
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Waar woon je  
(in aantallen) 



9 

Hoe vaak rij je van 
Meerhout naar Mol? 



10 

Hoe vaak rij je van 
Meerhout naar Mol 
(detail) 



11 

Hoe vaak van Meerhout 
naar Mol, per groep 



12 

Hoe vaak van Meerhout 
naar Mol (per woonplaats) 



13 

Hoe vaak wil je naar Mol 
maar lukt het niet?  
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Hoe vaak wil je naar Mol 
maar geraak je er niet 
(detail)  
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Hoe vaak wil je naar Mol 
maar lukt het niet (per 
groep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zelfstandigen en werkzoekenden: niet representatief) 
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Hoe vaak naar Mol maar 
lukt het niet (per 
woonplaats)  



17 

Hoe ga je naar Mol? 



18 

Hoe ga je naar Mol (per 
groep)   
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Waarom ga je naar Mol? 



20 

Waarom ga je naar Mol 
(detail)  



21 

Waarom ga je naar Mol 
(per groep) 
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Als er regelmatig een bus 
naar Mol zou rijden, zou 
je die gebruiken?  
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Regelmatige bus naar 
Mol, zou je die gebruiken 
(detail) 



24 

Regelmatige bus naar 
Mol, zou je die gebruiken 
(per woonplaats) 
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Zo neen, waarom niet?  



26 

Zo neen, waarom niet 
(detail) 



27 

Zo ja, waarom?  



28 

Waarom, per 
verplaatsingsmotief 



29 

Hoe vaak zou je dan de 
bus nemen?  



30 

Hoe vaak zou je de bus 
nemen (per groep)  



31 

Hoe vaak zou je de bus 
nemen (per wijk)  



32 

Hoe vaak zou je de bus 
nemen (per 
verplaatsingsmotief) 

 

 

 

 

 

 

Regelmatige verplaatsingen  
 vooral centrum, ziekenhuis en station 
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Waarom zou je dan de bus 
nemen? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 



34 

Waarom zou je dan de 
bus nemen (detail) 
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Welke Molse bestemmingen 
moeten zeker een bushalte 
krijgen? 



36 

Welke Molse 
bestemmingen zeker een 
halte (per groep) 
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Wil je op de hoogte 
blijven? Wil je kans op 
een prijs?  
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CONCLUSIES  



39 

Conclusies 

- 64 % van de respondenten, of minstens 779 
mensen in totaal, willen minstens één keer 
per week naar Mol 

- Meer dan 600 mensen geven aan dat ze wel 
naar Mol willen, maar er niet geraken 

- De bus moet in Meerhout alle wijken 
bedienen  

- De bus moet in Mol minstens het ziekenhuis, 
het station en het centrum bedienen. 
Eventueel ook Zilvermeer+scholen  


