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RVan harte welkom aan onze projectcoördinator
Beste lezers,

Presentatie van USEmobility
in Kroatiëoj
Regioselectie voor de enquete
Project brochure

In de laatste jaren heeft er zich in ons vervoer
een belangrijke ommezwaai voorgedaan in
de richting van meer milieuvriendelijke vervoersmiddelen. Terwijl milieuvriendelijk transport (fiets, openbaar vervoer, wandelen) een
opmerkelijke groei heeft gekend, is het aantal
verplaatsingen met de auto gestagneerd. Zeven partners uit vijf verschillende Europese landen zijn aan de slag met het project
USEmobility om de volgende vraag te kunnen beantwoorden : Wat motiveert mensen om de switch te maken richting meer milieuvriendelijk transport? Wij bieden u
onze eerste nieuwsbrief aan om u kennis te laten maken met de eerste resultaten.
De volgende twee nieuwsbrieven zullen om het half jaar uitkomen. Veel leesplezier!

Jolanta Skalska

Trends in mobiliteit in Europa

USEmobility wordt uitgevoerd door een
consortium van 7 partners uit 5 verschillende
Europese landen. Vor meer informatie, onze
website: www.usemobility.eu
Het project is gefinancierd
door het Zevende
Kaderprogramma van de
Europese Unie
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Passengers’ Federation Kortrijksesteenweg
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Verantwoordelijke uitgever:
Clean Air Action Group, András Lukács,
President, Hungary, 2011
U kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief
door een mail te: info@usemobility.eu

Als we naar de ontwikkelingen kijken in
landen als Oostenrijk, België, Kroatië,
Duitsland, Hongarije en Nederland, kunnen we zien dat intensief gebruik van de
auto op de terugweg is, althans in sommige landen. Decennialang was het tegenovergestelde waar. Onze analyses
toonden aan dat mensen meer en meer
het openbaar vervoer gebruikten, zeker in de laatste jaren. Zeker in België
gebruiken ze veel meer bussen, trams en metro’s. Daar tegenover blijft het
privaat autogebruik in Kroatië en Hongarije stijgen. Lees Meer >>

De USEmobility enquete is met succes gestart
Na een uitvoerige voorbereiding en proefafnames, is begonnen in juni om de enquete van USEmobility op het terrein af
te nemen. In zes Europese landen wordt
aan een representatief deel van de bevolking vragen gesteld over hun mobiliteit en
veranderingen in de middelen waarmee
ze zich verplaatsen. De interviews voor
dit deel van de enquete worden afgenomen in samenwerking met gekende
online-panels. De resultaten zullen binnenkort verschijnen. Lees Meer>>

