Mag ik u een vraag stellen over het fietsen in Leiden?
Waarom?
Leiden is een echte fietsstad. 2/3 van de Leidenaren fietst iedere dag en meer
dan 90% heeft een fiets.
Daarom willen we dat er goede en veilige fietsroutes zijn en voldoende
fietsenstallingen. Ook willen we dat er nog meer mensen gaan fietsen want fietsen is gezond, de fiets
neemt minder plaats in dan de auto en met meer fietsen houden we Leiden bereikbaar.
We willen graag weten wat uw ideeën zijn en wat u belangrijk vindt. De uitkomsten van deze enquêtes
gebruiken we bij het opstellen van het fietsbeleid en bij de fietsprojecten die we de komende 10 jaar
willen gaan uitvoeren.
In 10 dagen stellen we deze 10 vragen in de 10 districten van Leiden. Zo horen we van ongeveer 200
– 300 willekeurige Leidenaren wat zij belangrijk vinden voor de fietser en het fietsen in Leiden.

Datum en locatienr.:

1. Hoe vaak fietst u?
(aantal dagen per week)

2. Wat vindt u belangrijk als u fietst in Leiden?

3. Wat vindt u prettig aan het fietsen in deze wijk?

4. Wat kan er volgens u in deze wijk verbeterd worden voor de fietser?

5. Kunt u een locatie in deze wijk noemen die beter kan voor de fietser?

6. Wat vindt u prettig aan het fietsen in Leiden?

7. Wat kan er volgens u in Leiden verbeterd worden voor de fietser?

8. Kunt u een locatie in Leiden noemen die beter kan voor de fietser?

9. Wat wilt u de gemeente meegeven? (kan van alles zijn)

10. Welk cijfer geeft u het fietsen in Leiden op dit moment?

Bedankt dat u heeft meegedaan aan deze enquête. Als dank ontvangt u dit presentje.
De gemeente neemt uw reactie mee bij het opstellen van het nieuwe fietsbeleid en de fietsprojecten
die daarbij horen. Het fietsbeleid wordt rond maart / april ter inzage gelegd. Daar kan iedereen op
reageren. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het fietsbeleid voor de zomer van 2020 vaststelt.
Hierover informeren wij de stad via de gebruikelijke media zoals de stadskrant, website en sociale
media.

