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Inleiding
De gemeente Teylingen stelt een nieuw 
Mobiliteitsplan op. In dit Mobiliteitsplan laten 
we zien hoe Teylingen in de toekomst er uit 
moet zien op het gebied van verkeer en 
mobiliteit. Met mobiliteit bedoelen we het 
verplaatsen van personen en goederen in een 
gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. 
Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de 
supermarkt, je dagelijkse treinreis naar het werk, 
een bezoek aan vrienden of familie of een 
wandeling naar het dorp. Voor dit 
Mobiliteitsplan willen we graag weten hoe u 
door onze gemeente reist, welke wensen u heeft 
en welke knelpunten u ervaart.

De enquête is door 1046 respondenten ingevuld. 



Persoonsgegevens

De volgende vragen zijn algemene vragen over u zoals uw 
geslacht, uw leeftijd, in welke kern u woont, hoe uw 
thuissituatie eruit ziet en of u een rijbewijs heeft. Wij 
stellen u deze vragen om tijdens het onderzoek te 
controleren of de ontvangen reacties een goede 
afspiegeling zijn van de inwoners van uw gemeente. In 
verband met uw privacy is deze enquête anoniem en 
houden wij geen data omtrent uw persoonsgegevens in 
ons bestand.



Ik ben… 

Man 452

Vrouw 494

Zeg ik liever niet 13

Anders 4

Eindtotaal 963
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Wat is uw leeftijd?
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0 t/m 12 jaar

13 t/m 18 jaar

19 t/m 25 jaar

26 t/m 35 jaar

36 t/m 45 jaar

46 t/m 55 jaar

56 t/m 65 jaar

66 t/m 75 jaar

Ouder dan 75 jaar

Zeg ik liever niet

0 t/m 12 jaar 4

13 t/m 18 jaar 47

19 t/m 25 jaar 25

26 t/m 35 jaar 108

36 t/m 45 jaar 239

46 t/m 55 jaar 229

56 t/m 65 jaar 162

66 t/m 75 jaar 137

Ouder dan 75 jaar 20

Zeg ik liever niet 7

Eindtotaal 978



Hoe ziet uw thuissituatie eruit?
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Ik woon alleen met thuiswonende kinderen

Ik woon alleen zonder kinderen

Ik woon alleen zonder thuiswonende kinderen

Ik woon samen in een andere samenstelling zoals met
zorgbehoevende, collega's of in een studentenhuis

Ik woon samen met een partner en met
thuiswonende kinderen

Ik woon samen met een partner zonder kinderen

Ik woon samen met een partner zonder
thuiswonende kinderen

Zeg ik liever niet

Ik woon alleen met thuiswonende kinderen 41

Ik woon alleen zonder kinderen 64

Ik woon alleen zonder thuiswonende kinderen 15

Ik woon samen in een andere samenstelling 
zoals met zorgbehoevende, collega's of in een 
studentenhuis 12

Ik woon samen met een partner en met 
thuiswonende kinderen 494

Ik woon samen met een partner zonder 
kinderen 180

Ik woon samen met een partner zonder 
thuiswonende kinderen 116

Zeg ik liever niet 34

Eindtotaal 956



Heeft u een rijbewijs?
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Ja

Nee

Zeg ik liever niet

Ja 889

Nee 65

Zeg ik liever niet 6

Eindtotaal 960



In welk dorp woont u? 
Woont u niet in één van de woonwijken van de dorpen vink dan de antwoordmogelijkheid ‘het buitengebied’ aan.

Het buitengebied van 
gemeente Hillegom 1

Het buitengebied van 
gemeente Teylingen 74

Hillegom 2

Lisse 8

Lisse, Poelpolder 1

Lisserbroek (gemeente 
Haarlemmermeer) 3

Sassenheim 350

Voorhout 403

Warmond 96

Zeg ik liever niet 12

Eindtotaal 950
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Looproutes

*regelmatig = gemiddeld eens per week of vaker

** onder fietsen verstaan we ook verplaatsingen met 
een speedpedelec, snorfiets, bromfiets

We vragen u om op de kaart aan te geven 
welke routes u regelmatig* door onze 
gemeente loopt**. Dat kunnen routes zijn 
naar een bestemming zoals school, de 
winkel, de sportvereniging of naar 
vrienden. Daarnaast willen we graag 
weten welke routes u neemt als u 
bijvoorbeeld de hond gaat uitlaten of 
gewoon een stukje gaat wandelen.

De volgende pagina bevat een overzicht van de looproutes. 
Met CTRL + L kunnen verschillende lagen aan en uitgezet 
worden om een goed overzicht per vervoersmiddel te 
krijgen.
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Looproutes school Looproutes werk



Looproutes sport- of hobbyclub Looproutes vrienden of familie



Looproutes boodschappen doen Looproutes andere vrijetijdsbesteding



Looproutes overig



Fietsroutes

*regelmatig = gemiddeld eens per week of vaker

** onder fietsen verstaan we ook verplaatsingen met 
een speedpedelec, snorfiets, bromfiets

We vragen u om op de kaart aan te geven 
welke routes u regelmatig* door onze 
gemeente fietst**. Dat kunnen routes zijn 
naar een bestemming zoals school, de 
winkel, de sportvereniging of naar 
vrienden. Daarnaast willen we graag 
weten welke routes u neemt als een stukje 
gaat fietsen in uw vrije tijd.

De volgende pagina bevat een overzicht van de looproutes. 
Met CTRL + L kunnen verschillende lagen aan en uitgezet 
worden om een goed overzicht per vervoersmiddel te 
krijgen.
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Fietsroutes overig



Verbeterpunten

De volgende vragen gaan over locaties in 
uw gemeente die volgens u verbeterd 
moeten worden. Dit kan zijn omdat ze 
onveilig zijn, omdat er te weinig 
parkeerplekken zijn of omdat er een 
betere openbaar vervoer verbinding moet 
komen. U kunt maximaal 10 
verbeterpunten aangeven.

De volgende pagina bevat een overzicht van de 
verbeterpunten.
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Goede 
voorbeelden

De volgende vragen gaan over goede 
voorbeelden in uw gemeente. Kent u 
plekken die als een goed voorbeeld 
kunnen dienen voor andere locaties? U 
kunt maximaal 10 goede voorbeelden 
aangeven.

De volgende pagina bevat een overzicht van de goede 
voorbeelden.
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Stellingen

Voor het Mobiliteitsplan willen we graag 
weten welke onderwerpen u als inwoner 
belangrijk vindt. Daarom vragen we u om 
van de volgende negen stellingen aan te 
geven of u het eens bent met de stelling 
en waarom wel of niet.



Als ik ergens heen ga is de auto altijd mijn eerste keuze. 
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Oneens

Nvt

Eens 32

Deels eens 60

Neutraal 28

Deels oneens 56

Oneens 183

Nvt 15

Eindtotaal 374



Bereikbaarheid van het winkelcentrum (hoofdstraat) te voet of met de 
fiets is belangrijker dan met de auto. 
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Bereikbaarheid van de supermarkt te voet of met de fiets is belangrijker 
dan met de auto.
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Ik vind het belangrijk dat ook mensen die slecht ter been zijn zich 
makkelijk kunnen verplaatsen.
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Verkeersveiligheid is belangrijker dan een goede bereikbaarheid.
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Ik vind het belangrijk dat de gemeente zorgt dat mensen zich 
milieuvriendelijk verplaatsen.
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Als er betere (snellere) fietsroutes komen met voldoende breedte laat ik 
mijn auto graag staan.
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Als er minder auto’s door de straten van Hillegom/Lisse/Teylingen rijden 
worden wordt het vanzelf leefbaarder.
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Wanneer de verbinding naar Schiphol beter is, ga ik eerder met de 
(elektrische) fiets naar het werk.
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Afronding

Mochten er zaken zijn die u voor u van 
belang zijn voor het mobiliteitsplan in 
Hillegom, Lisse of Teylingen waar nog geen 
aandacht voor is geweest, vernemen we 
dit uiteraard graag.



Mogen wij contact met u opnemen voor een interview over verkeer en 
mobiliteit of wilt u zelf graag uw mening nader toelichten?

124 respondenten hebben aangegeven dat de gemeente contact mag opnemen 
voor een interview. 

46 respondenten hebben aangegeven dat ze graag hun mening nader toelichten. 



Wilt u via de email op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom 
het Mobiliteitsplan? U ontvangt dan in de loop van 2021 een aantal email berichten van ons. Uw email adres zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

222 respondenten hebben aangegeven dat ze op de hoogte gehouden willen 
worden via email. 




