
Resultaten bevraging Premetrostation Drink

Respondenten per postcode
2140 285 89%
2000 3 1%
2018 8 3%
2050 4 1%
2060 9 3%
2100 4 1%
2170 1 0%
2300 1 0%
2610 2 1%
2840 1 0%
2980 1 0%
2600 1 0%

Totaal 320

Weet je dat er een ondergronds metrostation Drink bestaat dat voorlopig nog dicht is?
Ja 278 89%
Neen 38 12%
Totaal 312

Wist je dat tram 8 en voortaan ook tram 10 onder de grond rijden?
Ja 248 79%
Neen 67 21%
Totaal 315

Vind je dat het metrostation Drink moet open gaan?
Ja 306 97%
Neen 8 3%
Totaal 314

Zou je het metrostation Drink zelf gebruiken?
Ja 271 88%
Neen 42 13%
Totaal 309

Waarvoor zou je metrostation Drink gebruiken?

Werk 94 30%
Vrije tijd 221 72%
School 51 17%
Winkelen 180 58%
Andere 39 13%
Totaal respondenten 309

Gebruik je regelmatig het openbaar vervoer?
Ja 263 83%
Neen 52 17%
Totaal 315

Welke problemen rond mobiliteit op de Turnhoutsebaan moeten eerst aangepakt worden?
Veiligheid fietsers 241 77%
Voldoende & toegankelijk openbaar vervoer (trams, metro’s & bussen) 222 70%
Vlotte doorgang autobestuurders 42 13%
Andere* 52 17%
Totaal respondenten 315

Andere + algemene opmerkingen*

probleem is dat auto's dubbel parkeren.   Openbaar vervoer ondergronds is ruimte voor een fietspad
wetende dat in Borgerhout veruit de meeste senioren wonen is het onbegrijpelijk dat je ondergronds van station Zegel slechts kan uitstappen in station Astrid.Voor vele ouderen is die afstand te groot. De optie bovengronds met tussenhaltes verdwijnt ook snel.
meer trams en bussen op het spitsuur
budget beter besteden
bus voor Kroonstraat
er bestaan andere prioriteiten voor De Lijn, dienstverlening , huidige stations
fietspad
grote plein aan Laar nodig + ondergrondse parking
Ik kocht speciaal abonnement maar ik kan er weinig gebruik van maken wegens onvoldoende OV + slecht aangegeven tijden. Ik ben een fietser
ik moest 10 nemen en moest uitleg vragen/ in Zegel: kleine letters 10. Ik ga te voet. Smalle voetpaden, 2 vrouwen met koets
ik zou Drink gebruiken als er een lift is
Langzaam verkeer Vlaanderen.Wie is er mee bezig ? trein tram bus. Peter Vermeulen
meer alternatieven voor automobilisten bij wegenwerken aan de Singel
meer controle van ... vervoer
meer oversteekplaatsen voor voetgangers
parking voor binnensingelbewoners, en buitensingelbewoners. Parkeren van bestelwagens in de zijstraten is een probleem.
politiediensten in BOHO zijn de beste (in vergelijking met andere districten)
pro fiets
snelheid auto's
stad autoluw maken
straatbeeld
veel mensen gebruiken minder metro door onveiligheidsgevoel, daarom ook dat mensen minder metro aan Zegel nemen. Bij Drink zou er meer volk zijn, dus minder onveiligheidsgevoel
verkeerboetes
verkeersdrempels
voetgangers, zebrapaden
voetpad erg versperd door fietsrekken, borden....
voldoende trams en op tijd
voorrang geven aan "Drink" in plaats van uitbreiding buiten de ring
Al van voor de zomer circuleren petities met de dringende vraag metrostation Drink af te werken en open te maken. Daar moet nu eindelijk, met hoogdringendheid, werk van gemaakt worden!
Als de lichten ter hoogte vd ROMA  , voor de auto's op de Turnhoutsebaan , op 'rood' staan , zou het toch normaal zijn dat het voor voetgangers 'groen'  is . Dit is niet zo tenzij iemand TIJDIG de knop heeft ingedrukt . . .  ??? dit nodigt uit om toch door het rood te stappen of eindeloos wachten !!!
Als de verkeerslichten ter hoogte vd ROMA  op 'rood' springen , is het voor de voetgangers NIET AUTOMATISCH  'groen'  .  Waarom niet ??
Als men een vlotte doorgang van auto's kan voorzien (waar iedereen zich aan de regels houdt !! mits controle!!) dan is de veiligheid van de fietser vanzelf gegarandeerd
Auto's uit de stad! Recreatief rijgedrag aanpakken in Borgerhout.
Beste, 
Jaarlijks betalen wij als bewoners van Borgerhout zoveel geld voor ons eenvoudig appartementen, maar toch hebben wij geen propere leefomgeving. Mensen brengen hun vuil naar ons contener. Bussen buiten de stad laten en enkel heel frequent trammen.  
Dan kan de middenberm waar nu nog bussen rijden dienen als fietspad voor fietsers en monowheelers ; wel tramsporen wegdoen, want die zijn dan niet meer nodig als ze ondergronds rijden. Binnen de ring enkel auto's aan 30 km/uur. Vertragen tot 20 km/uur aan kruispunten. Stoplichten op knipperlicht zetten en enkel activeerbaar maken als voetgangers dit echt willen. Auto's moeten overal voorgang geven aan fietsers en voetgangers. Zelfs als die van links komen.Dat er bovengronds openbaarvervoer mag blijven rijden! 
Niet iedereen kruipt graag onder de grond. Mag het voor ons ouderen ook wat kalmer gaan. Door het aanbod van openbaar vervoer weeral te gaan verminderen op de Turnhoutsebaan gaan als maar meer mensen de auto moeten nemen. Ook de fietsers gaan hier onder lijden. Nog meer fout parkeerders er bij. Met als gevolg, meer ongelukken.
Drink wordt nog voldoende bedient door zowel tram als bus.
Dubbel parkeren op de Turnhoutsebaan mag wel actiever aangepakt worden.  Men moet steeds op de tramsporen (middenberm) om te kunnen doorrijden.
en directe verbinding van centrum Borgerhout (intramuros), dus drink naar centrum oude stad Antwerpen moet blijven bestaan. zonder overstappen.
er moet 'optimaal' ingezet worden, door het openbaar vervoer, voor de bereikbaarheid van de turnhoutsebaan en omgeving, Dan moeten natuurlijk alle ondergrondse stations geopend worden.  Het 'doorgaand' autoverkeer, di. verkeer naar het Stad zou in de toekomst moeten kunnen omgeleid worden via de binnensingel en de leien (na de aanleg). Op die manier wordt de baan ook al 'ontlast' van dit autoverkeer. Dit is, door de werken aan de leien, nu al het geval en het is op de baan voor fietsers al veel veiliger !!!
Fietspad 
Trajectcontrole Fietspaden verbeteren
geen flixbus, Deutsche Bahn-bus ed over Turnhoutsebaan laten rijden
goedkoper openbaar vervoer
Grote kuis bij De Lijn en bekwame mensen aanstellen!
Halte Drink is een drogreden. Zorg ervoor dat er voldoende alternatieven zijn. Drink wordt een probleem wanNeenr tram 24 niet naar behoren rijdt. Dat is een fundamenteler probleem, het is het niveau van het bestuur van De Lijn en Vlaamse Regering, niet het feit dat er een halte niet bediend wordt.
Het is belangrijk dat er voldoende stopplaatsen zijn op de Turnhoutsebaan en Drink is hierbij zéér belangrijk .
Het is gewoon absurd dat er reeds bestaande metrohaltes zijn die niet worden gebruikt...
het is nogal wiedes dat den drink open moet, het districtshuis , ecohuis  en de nieuw  te bouwen MONDO site zijn dit toch waard.
Het openbaar vervoer onder de grond steken lijkt me niet een juiste benaming in een stad.  Vele mensen kijken vanuit de bus en tram naar se voorbijgaande winkels ( eigenlijk is het andersom) en herinneren zich plots dat ze nog iets vergeten zijn te kopen alvorens naar huis te gaan.  Ik kan me voorstellen dat de winkeliers van de Turnhoutsebaan deze bpvoorbijgangers zal gaan missen.  In ieder geval als er nog een tram en/of bus bovengronds blijft dan zal die zeker mijn voorkeur blijven krijgen
Hou N-VA vér van het openbaar vervoer!
Ik ben dwergvrouw, kan niet veel opstappen. Daarom graag : metro Drink openen zodat ik naar Vrijdagmarkt op Laar kan gaan winkelen. Dank om mij te begrijpen, ik ben gehandicapte vrouw.
Ik ben een fervent fietser zowel voor woon(boho)-werk (in Deurne) als privé. Als het weer echter van die aard is dat fietsen te gevaarlijk zou zijn dan nam ik tram 10 naar Deurne vanaf den drink. Nu zal ik dus deze winter toch gaan moeten fietsen, weliswaar langs de parallel wegen (???)  zoals K.K ons oplegde en niet langs de Turnhoutsebaan (die levensgevaarlijk is voor fietsers).
Ik denk dat de straat te smal is om "auto verkeer, fietsers en voetgangers en openbaar vervoer" veilig en ordelijk te laten verlopen.
ik fiets nu omdat OV verslechtert; fietspad op baan zoals  de Carnotstraat
Ik heb geen auto, rijd niet meer met de fiets  (ben 81) 
Gebruik dagelijks openbaar vervoer. Tram en bus halte DRINK!!!!!!!Ik vind het belangrijk dat de halte aan Drink in deze dichtbevolkte buurt toegankelijk gemaakt wordt voor de vele bewoners daar.
Ik vind het ongelooflijk dat zoveel klaar ligt om mobiliteit veiliger en duidelijk eenvoudiger, toegankelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Zwak dat hier niet met snelheid logische acties worden ondernomen.
Ik vind het ronduit schandalig dat oudere en minder mobiele mensen en jonge ouders zo aan hun lot worden overgelaten. fietsen in BoHo is ronduit gevaarlijk. Ik spreek zoals velen uit pijnlijke ervaringen waardoor ik een tijdje minder mobiel was. Dan is een afstand van 500 m heel moeilijk en gedoemd om thuis te zitten...
Ik woon op Turnhoutsebaan 400, vlakbij de Turnhoutsepoort, . Veel gebruikers stappen daar af omdat het de laatste halte is voor de autosnelweg. Supergevaarlijk kruispunt. Er vielen reeds twee doden. Laatste dode 2014. Ze hebben mij geïntervieuwd. Auto's rijden heel hard; ik contacteerde toen de ombudsvrouw...zonder gevolg.  (papier)
Ja natuurlijk, iedereen schijnt te vergeten dat mensen die op de Stenenbrug wonen en die tram 8 of 10 willen nemen nog steeds niet beschikken over een metroingang aan de Joe Englishstraat of Collegelaan. Zij moeten de 24 nemen en dan bovengronds afstappen in de Turnhoutsebaan om aldaar af te dalen in station "Zegel" en overstappen op 10 of 8. Open dus Drink en Collegelaan metrostations !
Je hebt boven de grond toch nog tram 24 + een aantal bussen die je tot Astrid brengen waar je dan kan overstappen. Nu ben je op heel snel in 't stad en dat is een voordeel dat je beter niet zou laten verdwijnen. Anders nemen veel mensen terug de wagen. Beter eerst een veilige fietsbaan aanleggen.
Liefst openbaar vervoer bovengronds in combinatie met voetgangers en fietsers.   
Plantin moretuslei promoten als invalsweg voor auto's Luisteren naar de bewoners
Maak de stad leefbaarder, minder blik op straat, meer groen. Stop met bomen te kappen omdat ZE zogezegd ziek zijn of gevaarlijk voor de automobilisten.
meer OV op de baan , ook in het weekend (papier)
Minder autistische flikken op de Turnhoutsebaan die argeloze voetgangers en fietsers om zaken die NIETS met de verkeersveiligheid te maken hebben, beboeten en door een idem dito procureur worden gevolgd, in de vorm van een disproportionele boete.Een boete die voor werklozen onbetaalbaar is. Bv 240€ om door een rood licht te rijden met de fiets, op een  niet gevaarlijke plaats, is toch wat veel niet ? Dit is een introduceren van zionistische praktijken in onze Stad. Een schande en gewoon ordinaire diefstal door een arrogante, cynische politieke klasse en hun medestanders.
Neenm bus 34 richting Centrum Stad: een uitdaging: kruispunt Rotterdamstraat/Sint Jansplein: bus moet invoegen richting Paardenmarkt 
Vraagje voor onze beleidsmakers: waarom heeft het openbaar vervoer geen voorrang? De metro nemen lukt soms niet en is men aangewezen op Bus (die mee stilstaat met de auto's).Niet alleen metrostation Drink moet open ook metrostation Carnot,zodat heel het traject volwaardig wordt. Opening Drink zou al heel belangrijk zijn.
Nog steeds gevaarlijke straat voor fietsers en voetgangers!
Ook opening van station Foorplein, aangezien daar een nieuwe reeks flatgebouwen wordt Neenrgezet.
Op de turnhoutsebaan als de trams niet onderde grond en de bussen niet weg zijn zal het nooit een fietspad komen.
Op Turnhoutsepoort in Borgerhout: het is er heel gevaarlijk oversteken. Er moet een zebrapad komen en het moet goed beschermd worden. Er zijn daar al veel accidenten geweest. Er zijn twee mensen overleden, 4 jaar terug, ter hoogte van nr 408.
papier) het OV is niet efficiënt.  Bovengrondse tram & bus moeten weg
Schandalig, om dingen zo lang te laten duren, dingen niet afwerken en daarmee investeringen verspillen en nog het ergst, zwakkere uitsluiten van openbaar vervoer.ASOCIAAL
Station Drink MOET open!!!
Trams kan je het best volledig ondergronds hebben op de turnhoutsebaan om zo plaats voor voetgangers en fietsers te maken bovengronds.
Turnhoutsbaan is geen geschikte toegangsweg voor auto's naar de stad.
Twee ondergrondse trams om de stad in te gaan vanaf de Singel volstaan. 
Tram 24 ook ondergronds en richting Zuid.veiligheid aan de halte (te klein)
Veiligheid tramhaltes ondermaats 
Snelheidsbeperking bij naderen haltesVerkeersveilige stad die focust op fietsers, openbaar verver waardoor leefbaarheid voor iedereen verbetert.
Vooral ouderen en wie aangewezen is op snel openbaar vervoer is station Drink een vereiste.
Wat nut heeft het dat iedereen met een oudere wagen moet betalen om het stad in te mogen rijden als er tijdens de spits kweet niet hoeveel auto's stil staan met draaiende motor aan,Mijn vraag zou zijn dat er een reuze garage komt voor al wie hier niet woont daarin te parkeren en het openbaar vervoer nemen om op hun bestemming te komen....Er is al zo weinig parkeergelegenheid en de meeste komen hun auto parkeren in de straten rondom de Turnhoutsebaan en als de mensen van hun werk komen moe gewerkt mogen ze nog wat straten rondrijden om een plaatsje te vinden...en één auto per gezin.
Zwerfvuil en overlast afval op Turnhoutsebaan zijn voornaamste opmerkingen van bezoekers
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