
INWONERSPANEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND
VERVOER

INLEIDING

TOEKOMST VAN VERVOER

(ELEKTRISCHE) FIETS

Wij gaan de komende jaren aan de slag met een plan over mobiliteit en vervoer in de toekomst. Om dit plan verder uit te werken, 

willen wij graag van inwoners weten wat zij vinden van het vervoer en de bereikbaarheid in Steenwijkerland. Daarom hebben wij

dat via het digitale inwonerspanel gevraagd. 815 inwoners hebben aan dit onderzoek meegedaan. Hieronder vindt u de 

belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek. Een uitgebreide rapportage van dit onderzoek wordt geplaatst op 

www.steenwijkerlandpeilt.nl.  

Inwoners vinden dat in het nieuwe 

mobiliteitsplan de meeste aandacht moet 

gaan naar openbaar vervoer, gevolgd door 

de (elektrische) fiets.

• Inwoners van Steenwijk vinden dat de 

fiets de meeste aandacht moet krijgen de 

komende jaren, in de overige kernen vindt 

men het openbaar vervoer belangrijker.

• De bereikbaarheid van de dorpen in het 

buitengebied per openbaar vervoer is een 

belangrijk verbeterpunt.
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De (elektrische) fiets is een veelgebruikt 

vervoermiddel in de gemeente, ruim driekwart van 

de inwoners gebruikt de fiets minstens eens per 

week.

• Inwoners van Steenwijk fietsen vaker dagelijks dan 

in de overige kernen.

• Inwoners jonger dan 40 jaar fietsen minder vaak 

dagelijks, maar vaker wekelijks dan inwoners van 

andere leeftijdsgroepen.

Fig. 3: Verbeterpunten voor fietsmogelijkheden volgens inwoners

Fig. 1: Aan welke vorm van vervoer zou de gemeente de meeste aandacht 
moeten besteden?
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Fig. 2: Frequentie fietsgebruik

In Steenwijkerland beschikken we over een digitaal inwonerspanel. Wilt u ook lid worden van het 

inwonerspanel en met de gemeente meedenken? U kunt u aanmelden op www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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BUSVERVOER

Voor 35% van de inwoners van 

Steenwijkerland is het busvervoer in de 

gemeente (heel) belangrijk. Voor 33% is het 

(heel) onbelangrijk.

• In de overige kernen is busvervoer 

belangrijker dan in Steenwijk.

• Inwoners jonger dan 40 jaar reizen vaker 

met de bus dan 55-plussers.

• Om (meer) gebruik te maken van de bus 

zou deze frequenter moeten rijden, met  

name in de overige kernen vindt men dit 

belangrijk (28%).

• Ook de prijs is voor 20% een drempel om 

de bus te nemen.
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Fig. 6 : Belang van de bus voor inwoners van Steenwijk en omliggende 
kernen
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Fig. 5 : Gebruik van de bus door inwoners van Steenwijkerland

BEREIKBAARHEID

Er zijn andere manieren om binnen de 

gemeente van A naar B te reizen dan met 

de bus. De voorkeur van de inwoners gaat 

dan uit naar een kleinere bus op afroep. 

• 65-plussers zouden vaker van een kleinere 

bus op afroep en vervoer door vrijwilligers 

gebruik maken dan inwoners tot 50 jaar.

• Inwoners jonger dan 40 jaar zouden vaker 

gebruik maken van een deelauto in de 

buurt en carpoolen/meeliften dan 65-

plussers.
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Fig. 7 : Alternatieven busvervoer: waar zou u gebruik van maken?

AUTO

Driekwart van de inwoners verwacht over 5 

jaar een eigen auto te hebben, 

voornamelijk voor eigen gebruik.

• 16 procent verwacht in de komende 5 jaar 

een elektrische auto aan te schaffen.

• Inwoners van Steenwijk zijn minder 

geneigd binnen 5 jaar een elektrische auto 

aan te schaffen dan in de overige kernen.
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Fig. 4 : Verwachting van aanschaf van een elektrische auto


