Mobiliteit binnen de gemeente Venlo

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in
Venlo?
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Ja, dagelijks

Ja, wekelijks

Ja, maandelijks

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

Nee, nooit

Weet niet

(Leesinstructie: met openbaar vervoer bedoelen we al het personenvervoer dat openbaar toegankelijk
is. Denk hierbij aan de lijnbus de trein en de veerponten)

Toelichting
Ja, maandelijks
Ja, af en toe (minder dan een keer per
kwartaal)





Trein
Ben niet zo mobiel
Gebruik meestal de fiets om van A naar B te komen.
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1.1 Waarom maakt u nooit gebruik van het openbaar
vervoer?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik vind een Ik vind een
Er is geen Ik heb geen
auto
taxi
bushalte of OV-chipkaart
makkelijker inmakkelijker in station in de
gebruik
gebruik
buurt

Te duur

Ik vind het Ik kan met
gebruik van het openbaar
het openbaar vervoer niet
vervoer te
op mijn
ingewikkeld gewenste
bestemming
komen

Anders

Anders, namelijk:





























Bent aan vertrek tijden gebonden
Binnen de stad doe ik veel met de fiets
De fiets is een prima vervoermiddel
Doe alles met de fiets
Doe alles op de fiets
Doe veel met de fiets
Doe zoveel mogelijk lopend of fietsend
Eigen vervoer
Fiets (7x)
Fietsen (2x)
Fietsen gezonder
Fietsen is makkelijker en goedkoper
Fietsen, lopen
Ga met de fiets
Heb een scooter
Ik fiets
Ik fiets altijd in de stad
Ik fiets liever.
Ik fiets. En voor het vervoer van zware spullen is de auto gemakkelijker.
Is niet nodig
Kan me alleen verplaatsen in scootmobile
Maak gebruik van regiotaxi
Met de fiets
Met de fiets is bijna alles te bereiken
Niet nodig. Ik woon in het centrum en ga naar andere plekken met de auto of fiets
Te duur en ingewikkeld geworden, vroeger was het veel beter
Te voet of met de fiets
Werk veel buiten Venlo
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Woon in de binnestad
Woon zeerdicht bij het centrum en loop dus altijd of de fiets
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In steeds meer stadsdelen en wijken wordt als laagdrempelig alternatief voor het reguliere
openbare vervoer de mogelijkheid geboden om met de wijkbus of wensauto/bus naar
bestemmingen binnen de gemeentegrenzen te rijden.

2. Maakt u gebruik van de wijkbus of wensauto/bus in
Venlo?
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Nee, nooit
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Toelichting
Ja,
wekelijks



Nee, nooit





In Venlo-Oost is al meer dan een jaar géén buurtbus!!!! Met de buurtbus VenloNoord heb ik heel slechte ervaringen, ze halen mensen gewoon niet op, blijkt later
hun rit niet genoteerd te zijn!!!!
Geen idee hoe dat werkt
Ik kan mij met het reguliere openbaar vervoer prima redden (op de momenten dat
ik het nodig heb)
Rijd hier niet
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2.1 Waarom maakt u nooit gebruik van de wijkbus of
wensauto/bus?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Anders, namelijk:




























1e: de fiets. 2e: eige auto
4x per week hondensport
Doe zoveelmogelijk lopend of fietsend
Eigen auto of fiets.
Eigen vervoer
Fiets (10x)
Fietsen heeft voorkeur
Fietsen is makkelijker en goedkoper
Fietsen, lopen
Ga met fiets of te voet
Gebruik auto of fiets
Gebruik de fiets
Gebruik de fiets of auto
Gelukkig niet nodig
Heb een fiets en een auto. (2x)
Heb eigen vervoer
Ik fiets
Ik fiets graag
Ik fiets of wandel
Ik fiets. En voor het vervoer van zware spullen is de auto gemakkelijker.
Ik ga met de fiets of eigen auto
Ik heb eigen vervoer nl de fiets en de auto
Ik kan mij met het reguliere openbaar vervoer prima redden (op de momenten dat ik het nodig
heb)
Ik kan nog goed fietsen
Ik kom makkelijker en sneller overal met de fiets
Ik loop en fiets en heb een auto
Ik loop ge met de fiets of eigen auto, en laat anderen die die optie niet hebben graag voorgaan.
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Ik neem de fiets
Ik pak liever de fiets
Ik weet niet hoe het werkt
Ik weet niet hoe ze werken snik heb me er nog nooit in verdiept. Als ik eerst moet bellen en dan
een kwartier voor en na het gewenste tijdstip moet wachten, wil ik niet.
Is niet voor mij bestemd
Kom hier niet voor in aanmerking
Lijnbus en lopend kom ik daar waar Ik zijn wil
Lopen of de fiets
Maak gebruik van eigen vervoer, o.a. te voet, met de fiets
Met de fiets is bijna alles goed te bereiken
N.v.t.
Niet bekend
Niet nodig (7x)
Niet nodig.
Nog niet nodig, gebruik fiets en zn auto
Nvt
Rijd niet in mijn wijk
Te voet of met de fiets
Waarom wel
Wagenziek
Weet niet wat het inhoudt
Werk veel buiten Venlo
Woon in Arcen
Woon niet in venlo
Zelf mobiel genoeg
Zie openbaar vervoer
Zoals ezegdikweet niet hoe dat werkt
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Kruis aan wat voor u van toepassing is:

3. Ik zou vaker gebruik maken van het openbaar vervoer als:
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:























Als deze ook in de late avond nog op een makkelijke wijze te gebruiken zou zijn.
Als het voor mij noodzakelijk wordt
Als ik geen fiets meer had
Als ik minder mobiel zou zijn
Alshet nodig zou zijn en niet te duur
Arriva niet alles weg had gedaan. In het weekend rijd hier helemaal geen bus. Arriva informatie in
niet duidelijk en niet correct.
Ben tevreden
Fiets (2x)
Frequentie hoger ligt, meer keuze in bestemmingen/ opstap plaatsen
Heb enn auto fiets en scooter
Het gratis zou zijn.
Ik niet meer kan fietsen (2x)
Ik niet zo vaak zou hoeven overstappen
Meer zitconfort in bus
Mijn hond mee kan
Niet meer mobiel ben
Niet vaak nodig
Nooit
Oude mensen fatsoenlijk in zouden kunnen stappen!!!!!
Te omslachtig met OV-chipkaart, te onbetrouwbaar, altijd wat viezig...
Wachttijden korter waren
Wijk (Herungerberg) kent geen ov
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