Opwaardering Station Venray
De gemeente Venray gaat samen met de provincie het station van Venray opwaarderen. Zij
streven er naar om uiterlijk 1 maart 2019 de stationsvisie gereed te hebben.

8 ‘Het station van Venray is toe aan een opknapbeurt’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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61% is het (zeer) eens met stelling 8 ‘Het station van Venray is toe aan een opknapbeurt’, 10% is het
er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (36%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Het station ligt in Oostrum :-)
Naam wijziging zou geen overbodige luxe zijn. Station Venray - Oostrum omdat
er geregeld reizigers staan die verrast worden dat bij het uitstappen nog min. 3 km
te gaan is naar Venray.

Mee eens



Reizigers dienen zich veilig en ook comfortabel te voelen, stations zijn dagelijkse
verzamelplekken waar onze economie in beweging moet blijven
Steeds meer reizigers; moet actueler en toekomstbestendiger worden


Neutraal




Mee
oneens





Afhankelijk van wat er met de maaslijn gebeurt. op dit moment is station prima in
orde
Wat is betaalbaar? Veel fietsmogelijkheid.
Beter had men het originele stationsgebouw type Hemmen behouden. Dat was
echt een pareltje. Dit betonnen gedrocht straalt niets uit, dan kan men opknappen
wat men wil. Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding...
Het werkt nu toch
Is goed zoals t nu is!
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Zeer mee
oneens




Weet niet





Er is een aantal jaren geleden al een opknapbeurt van het gebied geweest, moet
dat nu weer?
Er komt geen reiziger meer door!
Hoe lang is het geleden dat de omgeving van het station opgeknapt is? Ik vind dit
duidelijk een voorbeeld van de korte termijnplanning.
Geen idee, ik maak er nooit gebruik van
Ik ga nooit met de trein, dus ben onvoldoende bekend met het station, maar voor
zover ik weet is het pas een aantal jaren geleden opgeknapt?
Ik heb geen idee waarom het station aan een opknapbeurt toe is.
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9 Wat heeft volgens u de hoogste prioriteit bij het
opwaarderen van het station van Venray?

(n=260)
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Andere prioriteit

Betere aansluiting van treinen busverkeer

Opknappen van het
stationsgebouw

Uitbereiding van het aantal
parkeerplaatsen

Uitbereiding van het aantal
OV-fietsen

Uitbereiding van de
stallingscapaciteit van
(brom)fietsen, scooters etc.

Een ruimer busstation

Niets, het station is prima zo

0%

29% antwoordt "Opknappen van het stationsgebouw" op vraag "9 Wat heeft volgens u de hoogste
prioriteit bij het opwaarderen van het station van Venray?."

Andere prioriteit, namelijk:



















Afsluitbare fietsenstalling uitbreiden
Beter uitstraling
Betere horeca gelegenheid met bloemenshop
Betere toegankelijkheid van de treinen. Zodat ik met mijn scootmobiel zelfstandig kan reizen.
En dan vooral richting Nijmegen is soms verschil van stoeprand hoogte en dat in de trein
bonken is voor Nieman goed niet voor mijn lijf, niet voor mijn scootmobiel en ook niet voor de
treinen. Dit is me echt een doorn in het oog.
Betere wachtruimtes met kleine horeca
Bewaakte fietsenstalling of meer fietskluisjes
Bewakingscamera
Een wachtkamer die overdag en s`avonds OPEN is.
Gehandicaptenparkeerplaatsen dichter bij de ingang van het station.
Grotere abri's op perron of perronoverkapping
Halen en brengen met de auto moet veel beter en veiliger kunnen. Nu is het een zeer moeilijke
situatie , dit moet veel makkelijker en veiliger kunnen
Langere openingstijden van het stationsgebouw/wachtruimte m.n. in de winter.
Meer veiligheidswaarborg.
Pendeldienst centrum naar het station
Ruimere parkeergelegenheid voor halen en brengen. Levert nu vaak gevaarlijke verkeerssituatie
op.
Sneltrein lange afstanden zoals Deurne ook heeft bv rit naar Scheveningen
Uitrbreiding parkeerplaatsen en stallingscapperciteit.
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Veiligheid
Visueel mooier maken
Wachtruimte. meer fietsenstallingen
Zit en drink gelegenheid
Zitplaatsen op perron

Toelichting
Uitbereiding van het
aantal
parkeerplaatsen




Busstation overkappen en combineren met het stations gebouw
Een wc voor reizigers zou fijn zijn.

Opknappen van het
stationsgebouw





Jammer dat hier slechts één antwoord gegeven mag worden want er zijn
meerdere punten die de aandacht verdienen.
Perrons aantrekkelijker maken
Zorg voor meer zichtbare veiligheid voor gebruikers van het station en
hun spullen. (vervoersmiddelen)

Betere aansluiting
van trein- en
busverkeer




Betere verbinding met centrum
Het is uitbreiding en niet uitbereiding !!!!!!!!!!

Weet niet



Kom er nooit
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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 > 60 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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