Lijndiensten
Busje komt zo even geduld want het busje komt zo..

1. Maak je gebruik van het openbaar vervoer in onze
gemeente?

(n=554)
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Bus naar station venray en de trein naar venlo



M.n. van trein



Ga incidenteel met de bus naar het werk in Venlo







Nee, nooit




Alleen trein
Bij een dagje uit.
Ga meestal per fiets of auto.
Heel af en toe met de trein
Ik heb een rijbewijs en ga over al met de auto of fiets naartoe. als ik een dag wat
verder weg ga winkelen bv in eindhoven of utrecht, ga ik met de trein. verder ga
ik overal per auto of fiets heen
De kinderen wel dagelijks.
Duur, onduidelijk en zelf een auto. Werk in mijn eigen woonplaats en sociale
leven speelt veelal in de dorpen af. Mogelijkheden openbaar vervoer beperkt.
Er is geen openbaar vervoer
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt behoorlijk ontmoedigd door het
pasjessysteem en het in- en uitchecken bij verschillende vervoersbedrijven.
Hier is geen openbaar vervoer in het dorp!!
Ik weet niet eens hoe ik een toegangsbewijs moet kopen.
Ik woon in een van de dorpen waar de normale bus is afgeschaft. Dus elke keer 1
uur wachten op een belbus, dat is een hele onderneming. Daarbij gaat de bus
meestal de verkeerde kant uit, dus bv 7 km afstand = 1 1/2 uur reistijd. dan kan ik
beter gaan lopen.
In bezit van een auto. Openbaar vervoer is te beperkt.
In mijn funktie als taxichauffeur reden we voor Veolia de lijn 65 van Station
Horst-Sevenum naar Panningen. Nu vervallen. Ook vele belbussen naar de
parken in America en de gevangenis in Evertsoord. Nu rijden we de ov-shutles
voor Arriva, veelal naar de gevangenis en helaas niet meer naar de americaanse















Weet niet




parken maar alleen tot de halte kerk America, zeer slechte reclame van onze
gemeente naar de toeristen die onze gemeente bezoeken !!
Niet mogelijk, moet ik eerst meer dan 2,5 km fietsen.
We kunnen niet veel met ons openbaar vervoer, 1x per uur naar Venray. We
horen bij gemeente Horst maar kunnen er niet rechtstreeks komen met het
openbaar vervoer. ook de kinderen die op het Dendron zitten hebben geen
gelegenheid om met slecht weer met de bus naar school te gaan
Weet nooit door mijn werk (internationaal chauffeur) wanneer is weg moet en
terug kom. Vaak is er dan geen openbaar vervoer
Wel als je de trein meerekent
Zelden

1.1 Van welk openbaar vervoer maak je gebruik?
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Regiotaxi
Samen uit bus
Tram buiten gemeemte
Vie curi busje

1

Eind vorig jaar ging met de komst van Arriva de dienstregeling van het busvervoer in de regio op de
schop enkele vertrektijden en routes veranderden.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1.2 “De vernieuwde dienstregeling van Arriva is een
vooruitgang voor mij”
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Alle verandering is moeilijk in het begin, maar na een tijdje weet je weer niet
beter.
Dienstregeling is voor buslijn 88 hetzelfde gebleven echter in ochtenduren bijna
structureel te laat ( zelfs al om 6 uur met 2 mensen in de bus) waardoor
treinaansluiting in Venray vaak gemist wordt. Zeer vervelend.
Op zondag gaan de bussen nog maar om het uur, dus dan moet je soms lang
wachtwachten op aansluiting.
De vertrektijden en dergelijke zijn (nog?) niet duidelijk; en dat is erg vervelend; ook
via internet moeilijk te achterhalen.
Lijndienst sluit slecht aan op trein, veel te weinig overstaptijd.
Belbus tienray horst station is weg. Mis deze.
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1.3. Waarom reis je niet met het openbaar vervoer?
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Afstand tot halte is 2.8 km
Alles op fietsafstand.
Altijd te laat, vertragfingen en overige ellende. Ga nog liever op de fiets.
Auto fiets
Bij een vakantie naar vliegveld etc
De fiets
De reistijd is langer
Eigen vervoer
Er is geen lijndienst, alleen een belbus maar die functioneert niet.
Er rijdt geen bus van Grubbenvorst naar Horst
Fiets
Fiets naar mijn werk
Fietsen (2x)
Ga meestal met de fiets of auto
Ga met de fiets of de auto
Ga met fiets of auto
Geen alternatief voor mijn huidige wijze van woon-werkverkeer en vrije tijdsbesteding
Geen goede verbindingen
Heb het niet nodig (2x)
Het regelen van een OV jaarkaart is een crime en dan verloopt ze ook nog! Schandalig is het
beleid van de vervoerder. Je zou gratis en gemakkelijk moeten kunnen verlengen!
Ik ben niet op de hoogte van de mogelijkheden
Ik carpool
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Ik doe veel per fiets
Ik fiets
Ik fiets veel
Ik fiets.
Ik ga met de fiets.
Ik ga met fiets
Ik pak de fiets deze regio en de rest mijn auto
In gemeente bijna alles per fiets, zeker zo handig en anders met auto
In gemmente per fiets
Invalide en geen hulp
Ivm met mijn werk kan ik niet met het openbaar vervoer. Werk bij de Thuiszorg en moet op
veel verschillende plaatsen zijn.
Jammer gen opembaarvervoer naar Horst
Komt er bijna nooit van, de auto staat voor de deur.
Korte afstanden binnen gemeente ov niet nodig
Maar 1 van mijn kinderen wel
Met de auto is makkelijker en sneller naar het werk ivm de afstand van 42 km
Mijnwerk niet bereikbaar met openbaar vervoer
Neem de fiets
Niet nodig
Niet van toepassing, alles op de fiets, verder weg met eigen auto geen goede verbindingen.
Nvt
Onaantrekkelijk
Openbaar vervoer is de laatste jaren niet meer schoon
OV is onvoldoende
Ov sluit slecht aan op mijn behoefte
Per fiets
Reistijd te lang
Slecht ter been kan geen trappen lopen en dus niet instappen in een bus
Te lang onderweg voor ik de bestemming heb bereikt.
Te vermoeiend
Veel te omslachtig en bv werkplaats van mij ruim 1.5 km van dichtbij bushalte waar 1maal per
uur bus komt
Voor mijn werktijden rijdt er geen bus.
Weinig vervoer nodig
Woon buitenaf
Woon werk naar zon Fresh park is niet te doen met ov
Zie boven vraag 1
Zo goed als niet nodig
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