Openbaar vervoer in Maas en Waal
Busmaatschappij Breng wil buslijn 5 (Beuningen-Groesbeek) na 21.00 uur laten vervallen. Hoe is het
eigenlijk gesteld met het openbaar vervoer in Maas en Waal?

1 Maakt u gebruik van het (openbaar) busvervoer in uw
gemeente?
90%

(n=166)

77%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

4%

4%

5%

Ja dagelijks

Ja wekelijks

Ja, maandelijks

11%
0%

0%
Ja, af en toe
(minder dan een
keer per
kwartaal)

Nee, (bijna)
nooit

Weet niet

Toelichting
Ja wekelijks 
Nee, (bijna) 
nooit



Het is triest dat jongelui nauwelijks afgewacht kunnen krijgen dat zij een rijbewijs
kunnen halen en spoedig daarna een auto kopen. Ik zit meestal als enige
volwassene in de bus. Vervoer per bus zou gepromoot moeten worden.
Er is geen openbaar vervoer in ons dorp
Ik ben vrijwilliger buurtbuschauffeur, maak er zelf nooit gebruik van.
Het bebruik van de bus is in 5 jaar met 75 % verminderd . De vereniging ziet ook
geen oplossing er is blijkbaar geen behoefte ( gem. Westmaasenwaal)
In ons dorp rijd ik de SLAG-bus. Daarmee brengen wij tegen onkosten de
dorpsgenoten naar (bushaltes in) andere dorpen of naar de dichtstbijzijnde steden.
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1.1 Waarom reist u niet met het openbaar vervoer?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:




















Aanbod openbaar vervoer past niet bij mijn reispatroon
Alles per fiets
de buurtbus rijdt te weinig en de route is te lang
De reistijd is te groot
Er is geen OV tussen alle dorpen mogelijk hier in Maas en Waal. Als het er wel is dan is het prijzig en
ingewikkeld overstappen.De tijd die je dan kwijt bent om van a naar b te komen is veel te lang.
Aansluitingen die er niet goed zijn etc. etc gedoe gewoon.
Er wodt veel samen gereden
er zijn geen opstapplaatsen meer in Druten
gebruik eigen auto
Het gaan van een plek die je niet wil, op een moment dat je niet wil, naar een bestemming die je
niet wil op een moment dat je dat niet wilt.
ik fiets
ik fiets veel en de mantelzorg verleen ik in horssen, daar rijdt geen bus.
Ik fiets zo veel mogelijk. Indien dat nIet gaat, dan pak ik de auto
ik gebruik voornamelijk de fiets.
Ik kan niet met het openbaarvervoer reizen
ik vind een feits makkelijker in het gebruik (en waarom is dat geen standaard antwoord?)
Je kunt niet gaan en staan waar en wanneer je wilt
Kosten zijn niet goedkoper dan parkeren in bv centrum. Geen rechtstreekse verbindingen het
reizen duurt erg lang en moet bovendien staan als je in dé spits rijst
Niet toepasbaar werkzaamheden.
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ongunstige tijden
Openbaar vervoer in dorpen in Maas en Waal is niet rendabel. Initiatieven als SLAG zijn veel socialer
en effectiever. In bussen in de dorpen zie je meestal 1 of hooguit enkele passagiers.
Openbaar vervoer past niet bij mijn (zakelijk) leven
Reis duurt te lang
Reistijden zijn lang en comfort ([over]volle bussen)
slecht weer auto en mooi weer fietsen
te weinig momenten per uur dat de bus gaat en vanaf mijn woonlocatie is het te ver lopen of
fietsen naar de halte
te weinig opstapplaatsen en te lange reisduur maken dat ik liever de auto neem of de fiets en de
veerpont naar Tiel
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Stel u heeft eenmalig de mogelijkheid om het openbaar vervoer in de regio te wijzigen.

2 Wat is het eerste dat u gaat veranderen?




































1. De Arrivalijn naar Tiel avonds langer een halfuursdienst laten rijden. Momenteel haal je die
halfuursdienst niet als je na je werk in A'dam of R'dam moet komen. 2. De bus suit niet meer aan
bij de trein vanuit Tiel; je moet 20 min wachten op de trein en terug moet je 20 min wachten op
de bus!- en dat zijn heel veel mensen.
aansluiting met NS in Tiel
Aansluiting van verschillende soorten ov op elkaar verbeteren en ook binnen de soorten betere
overstapaansluitingen
abonnement vorm
Bereikbaarheid OV verhogen
beter en goedkopere aansluiting van buitengebied. Mensen zijn steeds meer aangewezen op
grote dorpen voor boodschappen e.d. maar ov wordt steeds minder goed. Initiatieven zoals in
Alphen zijn zeer welkom. Laat de gemeentes dit meer stimuleren en faciliteren.
Betere aansluiting bijvoorbeeld naar het treinstation in Tiel
Betere aansluiting KAN regio en wmew
Betere aansluiting met NS-station Tiel
Betere bereikbaarheid van OV in de dorpen. Ouderen moeten nu veel te ver lopen
Betere busverbinding maaskant met waalkant ipv de bejaardenbus
Bij extreme drukte extra bussen laten rijden
Bus die sneller is dan auto.
Bus door de dorpen
bus vaker laten rijden en meer plekken haltes
bussen behouden en met name deze beter op de treintijden op station Tiel aan laten sluiten, om
sneller van en naar de randstad te kunnen alsmede richting arnhem
Bussen door de dorpen
Busverbinding met Maaskant
Busvervoer ook na 20.00 uur in de verschillende dorpen
buurtbus
dat je met geld of pin kunt betalen
De 89 ook na 6 uur en betere verbinding met dreumel (bus rijd nu maar tot 22:00 naar Druten)
De bis riijdt niet meer door deest heen. Voor kinderen en ouderen is de van heemstraweg toch
een stukje lopen. Dan pak ik sneller de auto.
De bus vaker laten rijden en het schrappen van enkele haltes voor lijn 85
De bussen gewoon laten rijden. Ook savonds als mensen koopavond hebben in de stad
De gemeente openbaarvervoerpassen terbischikking steld voor mensen met een minimaal om
toch gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.
de oude stop plaatsen weer terug brengen en dat evt nog uitbreiden
De prijs
De prijs
de prijs omlaag
de strippenkaart weer invoeren. Je moet tegenwoordig zoveel vooraf regelen, zoveel
rompslomp...dan pak ik de auto liever
Deze vraag is wel heel algemeen? Veranderen waaraan?
Dorpen in buitengebieden betere service organiseren.
Een flexibeler vorm van vervoer bv op afroep zoals App of website waarop je aangeeft wanneer
je waar naar toe wilt. Bovendien zou ik het delen van auto's (bij voorkeur electrische) willen
stimuleren. Per wijk of deelgebied een aantal auto's die je kan lenen tegen kostprijs.
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een interdorpscooperatie van buurtbussen invoeren
frequentie
Geen idee omdat ik NOOIT met het ov reis
goedkoper makkelijker duidelijker betere aansluitinge maken
Goedkoper om zo meer mensen te trekken waardoor meer bussen ingezet kunnen worden
Gratis
Gratis en veel vervoer voor 65 plussers
Gratis maken
Gratis maken en voor iedereen beteikbaar
gratis openbaar vervoer
Herstel van lijn 42 Tiel. Weer elk half uur
Het aantal opstapplaatsen verhogen en terugleggen bereikbaarder voor iedereen in de dorpen
Ieder dorpsplatform krijgt een electrisch busje
Ik denk dat openbaar vervoer duur is, en dat komt omdat niet alle lijnen rendabel gemaakt
kunnen worden. kip & ei verhaal. ik zou openbaar vervoer zeer veel goedkoper maken en kijken
wat er gebeurd
In weekend meer bussen in avond van Den Bosch naar Druten!
Initiatieven als SLAG introduceren en aanmoedigen
Kleinere busjes op afroep laten rijden
Kleinere bussen die door de dorpskernen rijden. Alleen in spitsuren niets veranderen.
Kleinere bussen ipv grote bussen die leeg rond rijden
Kosten
L
Late bussen vanuit Nijmegen niet in Druten laten stoppen maar door laten rijden naar west maas
en waal
Lijn 12 weer naar station Dukenburg
Lijn 85 vaker laten rijden
Maak het gratis.
Meer b
meer bussen in de spits zodat niemand hoeft te staan, minder gevaarlijk en veilige bushalten
langs de heemstraweg
meer opstapplaatsen
meer opstapplaatsen
meer rijtijden
Meer toespitsen op wijdse infrastructuur van de dorpen.
mogelijk belbus
'n stopplaats in het dorp realiseren
niets
Niets ben tevreden..
Nu goed geregeld
Openbaar vervoer gratis maken
opheffen
opstapplaatsen
Opstapplaatsen uitbreiden
Overal busverbinding
regiobus ook door wamel
Tarieven
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Taxi's; net zoals in bijvoorbeeld Spanje, ik een aantal gebieden zoals bijvoorbeeld gran canaria
zijn alle taxi's van 1 centrale, hier is dus ook een vaste prijs voor het aantal kilometers met ook
een startbedrag natuurlijk. Hierbij word ook geregeld dat er altijd overal voldoende taxi's zijn en
je dus ook vanaf verschillende plekken een taxi kan pakken voor een bepaalde afstand. Vaak
word er in de stad gezegd voor een te kleine afstand dat er dan niet gereden word, dat kan
weleens vervelend zijn om te moeten lopen. Wanneer het beter geregeld is met de taxi's zal er
altijd gereden worden.
vaker in de spits rijden
vaker laten rijden
Vaker rijden, en directe lijnen tussen 2 grote steden.
Veel elektrische dorpsdeelauto's
Verbeteren openbaar vervoer Maaskant
voor meer mensen bereikbaar maken
Zeer frequente sneldienst uit de regio ( op vrije banen) naar Nijmegen met een overstap op een
ringbaan om het centrum van Nijmegen
Zorgen dat er flexibel, betaalbaar vervoer komt
Als je in ons dorp geen auto hebt, kan je gelukkig wel van de buurtbus gebruik maken, maar dat
is dan ook de enige mogelijkheid van vervoer. Dus te geïsoleerd zonder openbaar vervoer.
Als je slecht ter been bent en afhankelijk van openbaar vervoer dan kom je in je eentje zo goed
als nergens meer
Dat je met 1 abonnement verschillende lijnen tussen dezelfde plaatsen kunt gebruiken
Kleine busjes laten rijden door de dorpen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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