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Aanleiding

De gemeente Steenwijkerland gaat de komende jaren aan de slag met een plan over 

mobiliteit/vervoer in de toekomst. Daarin gaat het om verbeteringen van openbaar 

vervoer (bussen) op korte termijn, maar ook om andere vormen van vervoer in de 

toekomst. Om dit plan verder uit te werken wil de gemeente graag van haar 

inwoners weten wat zij vinden van het vervoer en de bereikbaarheid in 

Steenwijkerland. 

Inwonerspanel

De gemeente Steenwijkerland wil inwoners betrekken bij belangrijke besluiten en 

projecten. Daarom heeft de gemeente Steenwijkerland een online inwonerspanel 

opgezet. Dit bestaat uit inwoners van de gemeente die meerdere keren per jaar via 

e-mail worden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen of om deel te 

nemen aan andere vormen van onderzoek en burgerparticipatie.

Methode

De vragenlijst over vervoer was via een open link te bereiken. De gemeente 

Steenwijkerland heeft met een communicatiecampagne aandacht gevraagd voor het 

onderzoek en de link naar de vragenlijst verspreid, onder meer via de gemeentelijke 

website en social media. Daarnaast zijn 1.209 inwoners, die in 2017 deelnamen aan 

het Inwonersonderzoek van de gemeente en daarbij aangaven lid te willen worden 

van het Inwonerspanel, via e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De 

vragenlijst kon worden ingevuld van 9 juli tot en met 5 augustus 2018.

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Vervoer in Steenwijkerland

INLEIDING
Respons

Uiteindelijk hebben 815 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit is ruim voldoende om 

betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Aan het einde van de vragenlijst is aan de 

respondenten die via de open link hebben meegedaan gevraagd of zij lid willen 

worden van het Inwonerspanel. Hierop hebben 94 inwoners positief geantwoord. 

Tezamen met de 1.180 inwoners die al bij het Inwonersonderzoek 2017 aangaven lid 

te willen worden (een aantal heeft zich afgemeld), heeft het Inwonerspanel van de 

gemeente Steenwijkerland nu 1.274 leden.

Analyse

De gemeente Steenwijkerland bestaat uit 32 kernen/wijken. Er zijn te weinig 

waarnemingen om de resultaten uit te splitsen naar elk van deze kernen. Wel is het 

mogelijk om de resultaten van de inwoners van Steenwijk te vergelijken met de 

inwoners van de overige kernen.

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en geslacht. Dit betekent dat de 

verhoudingen naar leeftijd en geslacht zijn teruggebracht naar de werkelijk 

bestaande verhoudingen in de bevolking van Steenwijkerland (hetzelfde geldt voor 

Steenwijk vs. overige kernen). Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen een 

groter gewicht, terwijl oververtegenwoordigde groepen een kleiner gewicht krijgen. 

Op deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele gemeente 

Steenwijkerland wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 

afrondingsverschillen.

Wijk Totaal %

Steenwijk 333 41%

Overig 482 59%

Totaal 815 100%

Tabel 1
Respons naar kern
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RESPONS

Wijk Totaal % Wijk Totaal % Wijk Totaal %

Basse 3 0% Oldemarkt / IJsselham 45 6% Steenwijk - Torenlanden / Steenwijkerdiep 36 4%

Belt-Schutsloot 16 2% Onna 9 1% Steenwijk - West 32 4%

Blankenham / Baarlo 5 1% Ossenzijl 11 1% Steenwijkerwold 34 4%

Blokzijl 28 3% Paasloo 6 1% Tuk 50 6%

Dwarsgracht / Jonen 4 0% Scheerwolde 5 1% Vollenhove 76 9%

Eesveen / De Bult 20 2% St. Jansklooster / Heetveld 31 4% Wanneperveen 35 4%

Giethoorn 52 6% Steenwijk - Centrum 33 4% Wetering / Nederland 1 0%

Kalenberg / Hoogeweg 5 1% Steenwijk - Beitel / Clingenborgh / Oostwijken 42 5% Willemsoord / De Pol 15 2%

Kallenkote 4 0% Steenwijk - De Gagels 31 4% Witte Paarden / Baars 6 1%

Kuinre 7 1% Steenwijk - Oostermeenthe / Nieuwe Gagels / Woldmeenthe 136 17% Zuidveen 13 2%

Marijenkampen 1 0% Steenwijk - Paddenpoel / Kornputkwartier 23 3% Totaal 815 100%

Figuur 2

Respons naar leeftijd

Figuur 3

Respons naar huishoudensamenstelling

Figuur 1

Respons naar geslacht

Tabel 2

Respons naar kern

58%

42% Man

Vrouw

13%

23%

27%

36%
Jonger dan 40

40 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 jaar en ouder

16%

55%

24%

5%
Ik woon alleen

Ik ben gehuwd/samenwonend,
zonder thuiswonende kinderen

Ik ben gehuwd/samenwonend,
met thuiswonende kinderen

Anders
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Focus op openbaar vervoer en (elektrische) fiets

De meerderheid van de inwoners van Steenwijkerland vindt dat de gemeente de 

komende jaren de meeste aandacht moet schenken aan voorzieningen voor het 

openbaar vervoer en de (elektrische) fiets. Daarnaast ziet bijna een op de vijf 

inwoners graag dat de gemeente zich concentreert op het beleid rondom auto’s. Zes 

procent van de inwoners geeft aan dat de gemeente in hun ogen al genoeg doet.

In een toelichting noemen veel respondenten dat het belangrijk is dat het openbaar 

vervoer in de gemeente goed geregeld moet zijn. Men geeft met name aan dat de 

bereikbaarheid van de dorpen in het buitengebied voor verbetering vatbaar is. Wat 

betreft de fiets wordt benoemd dat fietspaden aan vernieuwing en verbreding toe 

zijn, ook om milieubewust gedrag van de inwoners te stimuleren.
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TOEKOMST

➢ Mannen vinden vaker dan vrouwen dat de gemeente (meer) aandacht zou moeten 

besteden aan de auto. 

➢ Hetzelfde geldt voor inwoners onder de 40 jaar, in vergelijking met de oudere 

inwoners.

Figuur 4

Aan welke vorm van vervoer zou de gemeente de meeste aandacht moeten besteden? 

[maximaal twee antwoorden]

Figuur 5 – naar kern

Aan welke vorm van vervoer zou de gemeente de meeste aandacht moeten besteden? 

[maximaal twee antwoorden]

➢ Inwoners van Steenwijk willen vaker dan inwoners van de overige kernen dat 

de gemeente aandacht besteedt aan de voetganger. Ook vinden zij vaker dat 

de gemeente al genoeg doet. Inwoners van buiten Steenwijk wijzen erop dat 

de gemeente zich in de toekomst op het openbaar vervoer zou moeten richten, 

meer dan de inwoners van Steenwijk.

40%

49%

18%

17%

12%

8%

63%

42%

15%

13%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Openbaar vervoer

Fiets (ook elektrisch)

Auto

Vervoer voor mindervaliden

Voetganger

Geen van bovenstaande

Steenwijk

Overig

52%

42%

19%

14%

9%

6%
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Openbaar vervoer

Fiets (ook elektrisch)

Auto

Vervoer voor mindervaliden

Voetganger

Geen van bovenstaande
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Fiets is veelgebruikt vervoermiddel

Figuur 6 toont in welke mate de inwoners van Steenwijkerland de fiets gebruiken.

Ruim driekwart van de inwoners gebruikt de (elektrische) fiets minimaal eens per 

week. Slechts 10 procent geeft aan dat zij vrijwel nooit fietsen.
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(ELEKTRISCHE) FIETS

➢ In Steenwijk wordt vaker dagelijks gefietst dan in de overige kernen. Daarentegen 

pakken de inwoners van de overige kernen de fiets vaker wekelijks.

➢ Inwoners onder de 40 jaar maken minder vaak dagelijks gebruik van de fiets dan 

de andere leeftijdsgroepen, maar wel vaker wekelijks. Ook fietst de groep van 

40-54 jaar vaker wekelijks dan 65-plussers.

Verbetering wegdek het vaakst genoemd

Het grootste deel van de inwoners ziet graag dat het wegdek van de fietspaden 

wordt verbeterd (41 procent). Ook het verbreden van de fietspaden en het 

aanleggen van nieuwe fietspaden worden genoemd als verbeteringen van de 

fietsvoorzieningen. Veertien procent vindt verbetering van de fietsmogelijkheden niet 

nodig.

Bij de categorie ‘anders’ wordt als verbeterpunt door een aantal respondenten het 

onderhoud van het groen genoemd, zoals het maaien van de berm en tegengaan van 

overgroeiïng. Ook het plaatsen van (meer) afvalbakken langs de routes en bij 

rustpunten wordt door enkele respondenten benoemd.

➢ De inwoners van Steenwijk hechten meer waarde aan de beschikbaarheid over 

meer (bewaakte) fietsenstallingen dan de inwoners van de kernen (14 procent ten 

opzichte van 7 procent).

➢ Ouderen vinden vaker dan jongeren dat er meer bankjes/rustpunten langs 

fietsroutes moeten worden geplaatst.

Figuur 6

Hoe vaak maakt u gebruik van de fiets (ook elektrisch) in de gemeente?
Figuur 7

Hoe kunnen de fietsmogelijkheden in de gemeente volgens u verbeterd worden? 

[maximaal drie antwoorden]

44%

32%

9%

5%

10%

Vrijwel dagelijks

Wekelijks

Elke maand wel een keer

Minder dan 1 keer per maand

Vrijwel nooit

41%

34%

27%

18%

12%

9%

7%

11%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Verbeteren wegdek fietspaden

Verbreden van de fietspaden

Meer fietspaden aanleggen

Meer bankjes/rustpunten langs fietsroutes

Meer oplaadpunten voor elektrische
fietsen

Meer (bewaakte) fietsenstallingen

Meer/betere bewegwijzering langs
fietsroutes

Anders

Niet nodig, de fietsmogelijkheden hoeven
niet verbeterd te worden
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De helft koopt geen elektrische auto

Het merendeel van de inwoners verwacht niet dat hij/zij een elektrische auto zal 

aanschaffen (50 procent), ruim een op de drie denkt dit op de langere termijn te 

zullen doen. In totaal 16 procent van de inwoners zal een elektrische auto in de 

komende vijf jaar aanschaffen.
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AUTO

➢ Inwoners van Steenwijk zijn minder geneigd een elektrische auto aan te schaffen 

op de kortere termijn dan inwoners van de overige kernen.

➢ Mannen zijn eerder bereid om een elektrische auto aan te schaffen dan vrouwen. 

57 procent van de vrouwen geeft aan dat zij nooit een elektrische auto zullen 

aanschaffen, tegenover 42 procent bij de mannen.

In de toekomst vooral auto voor eigen gebruik

De inwoners is gevraagd hoe zij verwachten dat hun situatie (wat betreft autobezit) 

er over 5 jaar uitziet. Ruim driekwart van de inwoners geeft aan dat ze op dat 

moment een eigen auto zullen bezitten en deze voornamelijk voor eigen gebruik 

gebruiken. De overige categorieën zijn minder vaak van toepassing.

Bij de categorie ‘anders’ wordt door enkele respondenten genoemd dat zij over 

5 jaar wellicht niet meer in een auto kunnen/mogen rijden vanwege hun leeftijd.

➢ In Steenwijk denken de inwoners vaker dat ze over 5 jaar – net als nu – geen 

auto zullen bezitten dan in de overige kernen (7 procent vs. 2 procent). Inwoners 

van de overige kernen geven juist vaker aan over 5 jaar een eigen auto te 

bezitten dan Steenwijkers (81 procent vs. 74 procent).

➢ Mannen verwachten vaker dan vrouwen dat ze een leaseauto zullen bezitten.

➢ Hetzelfde geldt voor inwoners onder de 55 jaar: zij denken over 5 jaar vaker een 

leaseauto te bezitten dan 65-plussers.

%

Ik heb dan een eigen auto, voornamelijk voor eigen gebruik 76%

Ik heb dan een leaseauto 7%

Ik maak nu geen gebruik van een auto, en verwacht dat over 5 jaar ook niet te doen 4%

Ik heb dan een eigen auto, die ik deel met anderen (niet-huisgenoten) 3%

Wij hebben dan een deelauto* in de straat 1%

Ik huur dan een auto op het moment dat het nodig is 1%

Anders 5%

Figuur 8

Verwacht u in de toekomst een elektrische auto aan te schaffen?

Tabel 3

Hoe verwacht u dat uw eigen situatie er over 5 jaar uitziet op het gebied van autobezit?

*Een deelauto is een auto die meerdere mensen om de beurt tegen betaling kunnen gebruiken.

2%

6%

8%

35%

50%

Ja, binnen één jaar

Ja, binnen drie jaar

Ja, binnen vijf jaar

Ja, op langere termijn

Nee, dat denk ik niet
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Busvervoer belangrijk voor inwoners van overige kernen

Binnen de gemeente als geheel is er geen eenduidig beeld wat betreft het belang 

van het busvervoer: 35 procent van de inwoners vindt het busvervoer (heel) 

belangrijk, en 33 procent vindt het (heel) onbelangrijk.

Busvervoer is (heel) belangrijk, want:

• “Dan hoef ik geen auto te gebruiken.”

• “Het zorgt dat ik van a naar b kan reizen zonder afhankelijk te zijn van anderen.”

• “Bereikbaarheid van station en onderwijs.”

• “Ik heb geen rijbewijs.”

• “Mocht ik er gebruik van willen maken dan is het wel fijn dat het er is.”

• “Om iedereen de mogelijkheid te geven om ergens heen te gaan.”

• “Ik kan zelf niet meer met de bus, erg belangrijk zodat mensen bij mij op bezoek 

kunnen blijven komen.”

• “Ik vind het belangrijk voor de scholieren, ouderen en toeristen.”
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BUSVERVOER

➢ Vrouwen vinden de aanwezigheid van het busvervoer belangrijker dan mannen.

➢ Inwoners onder de 40 jaar hechten meer waarde aan het busvervoer dan 

inwoners ouder dan 55 jaar.

Busvervoer is (heel) onbelangrijk, want:

• “Ik heb een fiets en auto.”

• “Ik maak geen gebruik van de bus.”

• “We reizen zelden of nooit met het openbaar vervoer.”

• “Omdat ik er geen gebruik van maak en daar waar het busvervoer er wel is rijden 

de bussen meestal zonder of slechts met enkele passagiers. Dat is dus 

onbetaalbaar, niet realistisch. Een uitzondering is Steenwijk-Giethoorn, vanwege 

toeristen.”

• “De bus brengt me van waar ik niet ben naar waar ik niet naartoe hoef op een tijd 

dat het mij niet uitkomt (geldt overigens ook voor de trein).”

• “Ik heb mijn eigen vervoer, auto en fiets.”

Figuur 9

Hoe belangrijk is het busvervoer in de gemeente Steenwijkerland voor u?

➢ Verschillen worden zichtbaar wanneer we de uitkomsten opsplitsen naar kern. 

Inwoners van buiten Steenwijk hechten meer waarde aan het busvervoer dan 

inwoners van Steenwijk. Waar in Steenwijk 22 procent van de inwoners het 

busvervoer (heel) belangrijk vindt, is dit percentage in de overige kernen gelijk 

aan 40 procent.

Figuur 10 – naar kern

Hoe belangrijk is het busvervoer in de gemeente Steenwijkerland voor u?35% 28% 33% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gemeente

(heel) belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk (heel) onbelangrijk weet niet

22%

40%

30%

29%

43%

29%

5%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Steenwijk

overige kernen

(heel) belangrijk niet belangrijk, niet onbelangrijk (heel) onbelangrijk weet niet
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Reizen met de bus niet populair

Men reist niet vaak met het busvervoer in de gemeente. Drie op de vier inwoners 

geven aan (vrijwel) nooit met de bus te reizen.

BUSVERVOER

➢ In Steenwijk geven relatief meer inwoners aan dat ze (vrijwel) nooit met de bus 

reizen dan buiten Steenwijk (86 procent vs. 75 procent).

➢ Inwoners jonger dan 40 jaar reizen vaker met de bus dan inwoners ouder dan 55 

jaar. Bovendien geven inwoners tussen de 55 en 64 vaker aan nooit met de bus te 

reizen dan inwoners jonger dan 55 jaar.

Verbeteringen

Men is gevraagd welke verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat men in de 

toekomst (meer) gebruik zal maken van het busvervoer. De frequentie van de 

busritten wordt het vaakst genoemd: bijna een kwart van de inwoners zou graag 

zien dat er vaker/meer bussen rijden (24 procent). Een op de vijf inwoners vindt de 

prijs te hoog. Veertig procent zal de bus hoe dan ook niet vaker gebruiken dan op dit 

moment. Bij de categorie ‘anders’ worden als verbeterpunten een betere aansluiting 

op het treinverkeer, een werkende airconditioning en andere/meer routes genoemd.

Figuur 11

Hoe vaak maakt u gebruik van busvervoer in de gemeente?

Figuur 12

Door welke verbeteringen van het busvervoer in de gemeente zou u hier (meer) gebruik van 

maken? [maximaal 3 antwoorden]

Steenwijk % Overig %

1 Meer/vaker bussen laten rijden 16% Meer/vaker bussen laten rijden 28%

2 Goedkoper 14% Goedkoper 21%

3 Haltes dichter bij huis 11%
Flexibeler (bijv. op afroep, of af 
kunnen wijken van route)

18%

Geen, ik zal de bus niet vaker 
gebruiken dan ik nu doe

52%
Geen, ik zal de bus niet vaker 
gebruiken dan ik nu doe

35%

Tabel 4 – naar kern

Top 3 verbeteringen om (meer) gebruik te maken van het busvervoer in de gemeente

➢ Vrouwen zeggen vaker dan mannen dat zij (meer) met de bus zullen reizen bij 

een lagere prijs wordt en geen/minder overstappen.

➢ Inwoners onder 40 jaar geven vaker dan inwoners boven de 55 jaar aan dat een 

verbetering van prijs, reistijd, aantal overstappen en betaalgemak ervoor kan 

zorgen dat zij vaker met de bus reizen.

4%
5%

5%

9%

77%

(Vrijwel) dagelijks

Wekelijks

Elke maand wel een keer

Minder dan 1 keer per
maand

(Vrijwel) nooit

24%

20%

15%

10%

10%

10%

9%

5%

5%

5%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Meer/vaker bussen laten rijden

Goedkoper

Flexibeler (bijv. op afroep, of af kunnen
wijken van route)

Haltes dichter bij huis

Uitbreiden start- en eindtijden

Makkelijker betalen in de bus

Kortere reistijd

Duurzamer (elektrische bussen)

Geen/minder vaak overstappen

Anders

Geen, ik zal de bus niet vaker
gebruiken dan ik nu doe

Inwonerspanel Steenwijkerland ● Vervoer in Steenwijkerland
9



Draagvlak voor vervoer op afroep

Het is niet mogelijk om busvervoer tussen alle kernen in de gemeente 

Steenwijkerland te realiseren. Wel zijn er andere manieren om binnen de gemeente 

van A naar B te reizen. Aan de inwoners is gevraagd van welke vorm zij gebruik 

zouden maken. Bijna de helft van de inwoners ziet reizen met een kleinere bus op 

afroep zitten (47 procent). Ook het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) 

fiets door het aanpakken van de fietsvoorzieningen zou positief worden ontvangen 

(32 procent). Daarnaast zou 17 procent van de inwoners blij zijn met vervoer door 

vrijwilligers.

Bij de categorie ‘anders’ konden de respondenten aangeven welke vorm zij dan voor 

zich zien. Vaak wordt hier het gebruik van een eigen auto benoemd. Daarnaast 

wordt ook het delen van vervoermiddelen aangekaart (zoals elektrische fietsen, 

elektrische scooters, brommobielen). Ook een regiotaxi of een buurtbus wordt door 

enkele respondenten genoemd. 
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BEREIKBAARHEID
➢ Er zijn geen verschillen tussen de inwoners van Steenwijk en de inwoners van de 

overige wijken.

➢ De inwoners van onder de 40 jaar geven aan vaker gebruik te zullen maken van 

een ‘gewone’ deelauto in de buurt en goede mogelijkheden voor 

carpoolen/meeliften dan 65-plussers. Tegelijkertijd benoemen 65-plussers relatief 

vaker dat ze gebruik zouden maken van een kleinere bus op afroep en vervoer 

door vrijwilligers dan inwoners tot 50 jaar.

Figuur 13

Busvervoer tussen alle kernen is niet mogelijk, maar er zijn wel andere manieren. Waarvan 

zou u gebruik maken? [meerdere antwoorden mogelijk]

47%

32%

17%

13%

10%

5%

9%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Kleinere bus op afroep

Stimuleren gebruik (elektrische) fiets,
bijv. door goede fietspaden en meer

oplaadpalen

Meer vervoer door vrijwilligers

Goede mogelijkheden voor
carpoolen/meeliften

Elektrische deelauto in de buurt

"Gewone" deelauto in de buurt

Anders

Geen enkele manier
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Ten slotte is de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderzoek. Veel opmerkingen hebben betrekking op het busvervoer. Inwoners 

geven aan dat het belangrijk is dat het reizen met de bus toegankelijk en betaalbaar is. Hierbij worden met name zorgen geuit over de mobiliteit van de oudere generatie en 

mensen met een Wmo-indicatie. Een aantal inwoners geeft aan dat men blij is met het NS-station in Steenwijk. Daarnaast wordt ook vaak genoemd dat dit onderzoek een 

goed initiatief is om de inwoners te laten meepraten. Hierbij vinden zij het belangrijk dat de resultaten van het onderzoek aan hen worden teruggekoppeld. 

Hieronder is een selectie van de gegeven opmerkingen weergegeven.

TEN SLOTTE

➢ “Als het OV beter is zal er ook meer gebruik van gemaakt gaan worden.”

➢ “Als ik niet zelf meer zou kunnen/mogen rijden, zou ik voorkeur geven aan een soort taxi/auto die je vooraf kunt regelen.”

➢ “Als je de inwoners er bij betrekt, moet het ook zichtbaar worden gemaakt dat de inwoners invloed hebben.”

➢ “Auto's en ander vervoer weren uit de binnenstad.”

➢ “Binnensteden beter bereikbaar maken met bredere wegen en goede parkeervoorziening. Goede ringweg voor het verkeer dat niet in de steden hoeft te zijn.”

➢ “De grootte van het openbaar vervoermiddel is minder belangrijk dan de regelmaat ervan terwijl ook de avonden en weekenden in de dienstregeling moeten worden 

opgenomen. Vervoer ergens heen en niet terug kunnen reizen is mijns inziens nogal tegenstrijdig.”

➢ “Dit is een goed initiatief en een prima instrument voor ons als inwoner om mee te "praten".”

➢ “Een belangrijk onderwerp in Steenwijkerland.”

➢ “Een bus(je) die je kunt bellen en dan op afspraak komt. Misschien een buurtbus.”

➢ “Een busverbinding in het weekend zou ook prettig zijn.”

➢ “Goed initiatief en belangrijk voor de toekomst en vooral voor ouderen.”

➢ “Goed initiatief, maar wel goed terugkoppelen en laten zien wat de invloed van het panel is.”

➢ “Heel blij met intercity station Steenwijk!”

➢ “Het fietspaden areaal zou vergroot moeten worden om meer spreiding mogelijk te maken. Bovendien zijn de bestaande paden te smal en hebben op te veel plaatsen een 

belabberd dek.”

➢ “Het gebruik van een auto is noodzakelijk in Steenwijkerland. Mensen die om wat voor reden dan ook geen auto hebben en/of niet kunnen fietsen zijn niet mobiel en 

kunnen niet participeren. Vereenzaming of verhuizing is het gevolg. Het openbaar vervoer is in Steenwijkerland niet goed geregeld. Reistijden zijn te lang, bussen rijden 

te weinig of niet naar de gewenste bestemming. Gevolg is dat bijna niemand meer hier gebruik van maakt en er nog meer lijnen verdwijnen.”

➢ “Hou het betaalbaar en toegankelijk dan maken er meer mensen gebruik van.”

➢ “Ik zou graag zien dat alle kleinere dorpen en kernen bereikbaar blijven voor iedereen. En dat het ook toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.”

➢ “Laat mensen bewegen, dus de fiets voorop.”

➢ “Waarom geen tramlijn van het station via de markt naar Giethoorn? Ideaal voor toeristen.”

➢ “Zwerfafval aanpakken van de gebruikers van het vervoer, zowel bij bushaltes als langs de fietspaden.”
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