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Inleiding
Tijdens de periode april 1999 tot april 2000 werden er gegevens verzameld over een aantal
mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen (vanaf 6 jaar) in het stadsgewest Hasselt-Genk1
waaronder het verplaatsingsgedrag van personen. De steekproef voor deze studie bestond uit 2.500
gezinnen uit het stadsgewest Hasselt-Genk.
Dit onderzoek gebeurde via een enquête waarbij:
1) een vragenlijst moest ingevuld worden met gegevens over het gezin (gezinsvragenlijst)
2) een vragenlijst moest ingevuld worden met gegevens over de gezinsleden vanaf 6 jaar met
daarbij ook een deel over hun verplaatsingen tijdens een opgegeven periode van 2 dagen
(personenvragenlijst met verplaatsingendeel).
We wilden dus analyses doen op gegevens van 2.500 gezinnen. Omdat niet alle huishoudens
meedoen aan het onderzoek, werden 5000 huishoudens aselect getrokken uit het Rijksregister. Een
tweede steekproef van 5000 huishoudens werd in de maand oktober 1999 bezorgd. De tweede
steekproef werd niet volledig opgebruikt. Uiteindelijk werden voor het stadsgewest Hasselt-Genk
6.674 huishoudens gecontacteerd.
De contactprocedure was ofwel telefonisch/postaal ofwel uitsluitend postaal. De huishoudens werden
indien mogelijk op voorhand telefonisch gecontacteerd. Dit verhoogt de kans op respons, en het geeft
een beter beeld op het aantal personenvragenijsten dat er naar het huishouden moet opgestuurd
worden. Indien er geen vaste telefoon was (of ingeval van een geheim nummer), werden 1
huishouden- en 5 personenvragenlijsten opgestuurd.
De verzameling van deze gegevens (= veldwerk) werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau
Dimarso. De begeleiding en controle van het veldwerk werd uitgevoerd door de Onderzoekscel
Architectuur en Mobiliteit van de Provinciale Hogeschool Limburg (departement Architectuur).
De rapportage van deze analyse bestaat uit 3 delen die verwerkt zijn in 3 overeenkomstige en
afzonderlijke rapporten:
1.

een methodologische analyse

2.

een analyse van de huishoudenvragenlijst

3.

een analyse van de personenvragenlijst

Het voorliggend document is de bijlage bij het rapport met de analyse van de personenvragenlijst.
In dit document geven we de manier aan waarop de regressies geïnterpreteerd moeten worden en
geven we een aantal niet-becommentarieerde tabellen.
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Als omschrijving van dit stadsgewest werd de afbakening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
gehanteerd waarbij wel voor de gemeenten, die volgens dit RSV slechts gedeeltelijk in het stadsgewest gelegen zijn, de
totale gemeente in aanmerking werd genomen. Het stadsgewest Hasselt-Genk in dit onderzoek bestaat uit de
gemeenten Hasselt, Genk, Diepenbeek en Zonhoven.
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