Telformulier 24 mei 2018
E-mail:

Naam:

Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt om te communiceren over de Straatvinken-actie.

Plaats van de telling:
Straat:

Nummer:

Postcode:
Telrichting:

Gemeente/district:
één rijrichting

beide rijrichtingen

Indien één richting, tel ik het verkeer dat gaat richting:
(geef een oriëntatiepunt op vanaf jouw locatie)

Einduur:

Startuur:

Let op! De telling moet gebeuren tussen 17 en 18 uur

Tijd

0 - 15
minuten

16 - 30
minuten

31 - 45
minuten

46 -60
minuten

TIP: Voor een duidelijke registratie noteer je de aantallen best in blokjes van vijf: vier verticale streepjes en één schuin streepje:

VRACHTWAGEN

AUTOBUS

BESTELWAGEN

AUTO / BROMMER

FIETS

VOETGANGER

Lees ook de teltips en instructies voor het terugbezorgen van de data op de keerzijde.

10 tips om goed te tellen
Een goede meetlocatie
Tel op een plaats waar het verkeer het traagst is (nabij kruispunten of rotondes, niet op de
kruispunten of rotondes zelf).
Vermijd bus- en tramhaltes, want de in- en uitstapbewegingen kunnen de telling vertekenen.
Tel je in een drukke straat (bv. 2 rijvakken per richting)? Doe dat dan per twee: jij één richting en
een tweede straatvink de andere richting (zie ook FAQ).

Een comfortabele meetplek
Zoek een comfortabele plaats, liefst met rugsteun.
Als je staat, heb je een goed overzicht.
Telefoneer niet tijdens het tellen.
Hou gesprekken met nieuwsgierige voorbijgangers kort: ‘Wij meten het verkeer. Kijk op
www.straatvinken.be voor meer uitleg en de resultaten.’

Kwaliteitsvol tellen
Een tandem, kinderwagen of hoverboard? Op de website www.straatvinken.be/praktisch vind je
een overzicht om die juist in te delen.
Tel alles wat bij jou passeert (een doorsnede van de straat).
Tel eerst de snellere weggebruikers, dan de tragere.

Hoe je gegevens inleveren?
Geef je gegevens in op
www.straatvinken.be/ingave

Of stuur je ingevulde formulier naar
Straatvinken
Kronenburgstraat 34/4
2000 Antwerpen

Meer info op www.straatvinken.be - info@straatvinken.be

