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MOBISCORE

Hoe berekenen we de score?

2400
Mol
Openbaar
vervoer
Kropstraat
14
Goed aanbod

8,0 / 10
Er is op minder dan 2km een treinstation aanwezig
De score houdt rekening met de knooppuntwaarde van elke belangrijke openbaar vervoerhalte. Deze geeft aan hoe makkelijk en direct je je vanuit de vervoerhalte naar andere
vervoerhaltes kunt verplaatsen.
Meer info

Onderwijs

Milieu impact
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:

Openbaar vervoer
kleuteronderwijs,
lager onderwijs en middelbaar onderwijs.
Goed
aanbod
De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Winkels & diensten
Goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:
bakkers , slagers, voedingswinkels, restaurants, cafés, kledingzaken, doe-het-zelfzaken, bank- en verzekeringskantoren, postkantoren en -punten, gemeentehuizen en rechtbanken.
Onderwijs
Zeer
bereikbaar is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing
Degoed
scoreberekening

Ontspanning, sport & cultuur
Goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:
- bibliotheken, cultuurcentra, bioscopen, schouwburgen, concertzalen, sportaccommodaties, zwembaden, openbare parken, provinciale domeinen en natuurgebieden.

Winkels
& diensten is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing
De scoreberekening
Goed bereikbaar
Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar te voet of met de fiets

De score houdt o.a. rekening met voorzieningen zoals:
dokters, tandartsen, apothekers, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, ouderenvoorzieningen, O.C.M.W. en lokale dienstencentra.
De scoreberekening is gebaseerd op de afstand, het verwachte aantal verplaatsingen, het gebruikte vervoersmiddel en de milieu-impact van de verplaatsing

Ontspanning, sport & cultuur
Goed bereikbaar
Sluiten
Sluiten

Gezondheid & zorg
Zeer goed bereikbaar

Personaliseren

Vergelijk met een andere locatie
Geef een adres in en ontdek de Mobiscore van de buurt
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