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

aankomen aansluiting aansluitingen andere anderen auto bestemming 

beter betrouwbaarheid boodschappen bus bussen comfort comfortabel deur duidelijke 

even fiets fietsen fietsers fietspad fietspaden file files 

flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote 

iedereen informatie infrastructuur kinderen lijn meenemen mensen milieuvriendelijk 

omgeving omleidingen onderhouden onderweg openbaar 
parkeren plaats prijs reistijd reizen respect rijden rust rustig snel snelheid staan 

staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig 

veilige veiligheid verbindingen verkeer 
vermijden 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  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere overheidsdoelstellingen om mobiliteit in goede 
banen te leiden’ 

30 a aanleggen aanpakken aantal afschaffen afstemmen andere antwerpen auto 
bedrijfswagens bedrijven bereikbaar betaalbaar betalen beter betere brussel buiten bus 
bussen comfortabel controle doorstroming dorpskernen extra fiets fietsen fietsers 

fietspaden files goed goede goedkoper gratis grote iedereen 

infrastructuur jaar km mensen mobiliteit onderhoud onderhouden ontmoedigen 

openbaar openbare oplossen overal overheid plaats plaatsen 

promoten rijden ring rond snel snelheid sneller staat stad steden stimuleren stiptheid tijd tram 

trein treinen uur veilig veilige veiliger veiligheid verbeteren verkeer verkeerslichten 

verminderen verplaatsen verplaatsingen verschillende vervoer 
vlot voet voetgangers voetpaden voldoende voorrang voorzien vrachtverkeer vrachtwagens wagen 

wagens weg wegen wegenwerken weggebruikers werk werken zwaar zwakke  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om het fileprobleem aan te 
pakken’ 
 
aanleggen aanmoedigen aanpakken aanpassen aantal afschaffen afstemmen andere antwerpen 

auto bedrijfswagens bedrijven belasten bepaalde beperken betalen beter 
betere blokrijden brussel buiten buitenlanders bus bussen capaciteit dichter duurder extra 

fiets fietsers fietspaden file files fiscaal goed goede goedkoper gratis grote iedereen 

investeren invoeren jaar km mensen nachts nieuwe ontmoedigen 

openbaar overheid plaats plaatsen promoten punt 

rekeningrijden rijden rijstroken rijstrook ring rond snelheid sneller snelwegen spits 

spitsuren stad steden stimuleren thuis tijd tram trein treinen uitbreiden uren uur 

verbeteren verbieden verhogen verkeer verkeerslichten verminderen verplaatsingen 

verplichten vervoer voorzien vrachtverkeer vrachtvervoer 

vrachtwagens wagen wagens water weg wegen wegenwerken werk 
werken werknemers wonen woon  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om verkeersonveiligheid aan te 
pakken’ 

30 50 aanpakken aanpassen alcohol andere auto baan beboeten 

beperken bestuurders betalen beter betere bewust boete 

boetes chauffeurs controle controleren 

controles fiets fietsers 
fietspaden gedrag goed grote gsm halen hogere iedereen 

infrastructuur inkomen invoeren jaar jongeren km mensen 
nederland onder onderhouden ongevallen openbaar opleggen opleiding opnieuw 

optreden overal overtreders overtredingen pakkans plaats plaatsen politie punt 

punten regels rijbewijs rijden rijdt 

rijgedrag scholen school snel snelheid 
snelheidsbeperkingen sneller stimuleren straffen strenger tijd uitvoeren uur 

veilig veilige veiliger veiligheid verbeteren verbieden verhogen verkeer 
verkeersborden verkeersregels verplicht verplichten vervoer voertuig 

voertuigen voetgangers voorrang vrachtwagens wagen 

wagens weg wegen weggebruiker 

weggebruikers zwaar zwakke zware  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om milieu- en natuurhinder aan te 
pakken’ 
 
aankoop aanleggen aanmoedigen aanpakken aantal afschaffen andere 

auto bedrijfswagens belasten belonen benzine beperken 

betalen beter betere bomen brandstof bus bussen co2 controle diesel 
dieselwagens drukke duurder electrische elektrische extra fiets fietsen fietspaden 

files geld goed goede goedkoper gratis groen groene grote hogere iedereen investeren 

invoeren jaar km kopen korte lpg maatregelen mens mensen milieu 
milieuvriendelijk milieuvriendelijke natuur nieuwe 

ontmoedigen openbaar oude overheid plaatsen promoten 

rijden roetfilters schade snelheid stad steden stimuleren stoppen 

technologie trein uitstoot verbieden verkeer verkeerslichten verminderen 

verplichten vervoer vervuilen vervuilende vervuiling 

voertuigen voet voorzien vrachtverkeer vrachtvervoer vrachtwagens 

wagen wagens weg wegen werk werken wonen zwaar 
zwaarder zware  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen op het gebruik van openbaar 
vervoer te stimuleren’ 
 
aanbieden aanbod aansluiting aansluitingen abonnement abonnementen afschaffen andere antwerpen 

aparte auto avonds bedrijven belbus bereikbaar bereikbaarheid betalen beter betere bijvoorbeeld 

brussel buiten bus busbanen bussen comfort controle duur duurder fiets frequentie goed 

goede goedkoop goedkoper goedkopere gratis grote haltes iedereen info informatie jaar 

kinderen kleine kleinere km kost lijn lijnen maak mensen metro minuten nmbs 

openbaar ov parkeerplaatsen personeel plaats plaatsen prijs 

reizen reizigers rijden rond sneller spits spitsuren staan stad stakingen station stations steden 

stimuleren stipt stipter stiptheid tijd tram trams trein treinen uitbreiden uren uur 
veiligheid verbeteren verbindingen verhogen verschillende 

vervoer voldoende voorzien wagen weekend werk werken 

zitplaatsen  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘andere maatregelen om fietsgebruik te stimuleren’ 

aanbieden aankoop aanleggen afstand andere aparte auto autoverkeer belonen beter 

betere beveiligde btw bus controle drukke elektrische extra fiets 
fietsen fietsenstallingen fietser fietsers fietsgebruik fietspad 

fietspaden fietsroutes fietsstallingen 

fietsvergoeding financieel fiscaal gaat gescheiden goed goede goedkoper gratis groen 

grote huurfietsen iedereen investeren jaar kinderen kleine km kruispunten leggen mensen 
nederland nieuwe onderhoud onderhouden openbaar overal overheid plaats plaatsen premie 

promoten punt rijden scheiden scholen school staat stad stations steden stimuleren straten 

trein veilig veilige veiliger veiligere veiligheid verbeteren vergoeding verhogen verkeer 
verkeerslichten verplicht verplichten vervoer voetgangers voldoende voorbeeld voorrang voorzien 
wagen weg wegen weggebruikers werk werken werkgever werkgevers werknemers woon  
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Grafische voorstelling open antwoorden ‘nog andere belangrijke mobiliteitsproblemen’ 

30 aanpakken aantal andere antwerpen auto baan bedrijven bepaalde 

bestuurders betalen beter betere boetes brussel buiten bus bussen controle 

controles extra fiets fietsen fietser fietsers fietspad fietspaden 
file files geld goed goede gratis grote iedereen jaar kinderen kleine km komt 

maatregelen mensen mobiliteit nieuwe 

openbaar openbare oplossing overal overheid parkeren plaats 

plaatsen politie probleem problemen rijbewijs rijden rond scholen school 

slecht slechte snel snelheid sneller staat stad steden stimuleren straat terwijl 

tijd trein treinen uur veilig veiliger veiligheid verkeer verkeerslichten 

verplaatsen verplicht vervoer vlaanderen voertuigen voet 

voetgangers voetpaden voorbeeld voorrang voorzien vrachtwagens wagen 

wagens weg wegen wegenwerken weggebruikers werk 
werken  
 
 


