Openbaar vervoer
1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer?
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Alleen van de trein, busvervoer is slecht geregeld en opgeheven in de wijk
Brandevoort, er is een oplossing via Flexbus maar hiervoor moet je vooraf
telefoneren.volgens mij wordt hier nagenoeg GEEN gebruik van gemaakt.
Als ik op vakantie ga
Ik ben invalide
Voor Bus nooit,, wel trein
Ik vind het gat tussen 'een paar keer per maand' en 'een paar keer' per jaar wel
erg groot. Ik ga ongeveer 10 keer per jaar met openbaar vervoer. Binnen
Helmond gebruik ik meestal de fiets, ook voor de boodschappen.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

1.1 “Met het openbaar vervoer kan ik in Helmond overal,
waar ik heen wil, komen”
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De bewoners van Dierdonk komen er bekaaid van af qua openbaar vervoer.
`s avonds en op zondag geen stadsbussen
NS stations zijn er voldoende bus opstapplaatsen niet, Mierlo-Hout en Brandevoort
zijn opgeheven.
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1.1 Waarom reist u niet (vaker) met het openbaar vervoer?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



















Altijd vertraging
Bussen rijden niet frequent genoeg naar mijn zin
Doe alles met de fiets
Doen veel met de fiets
Fiets (4x)
Fiets naar stad is makkelijker. Anders auto.
Fiets veel
Fietsgraag en anders neem ik de auto
Gaan bijna altijd met de fiets.
Gebruik de fiets
Ik doe alles per fiets, auto of lopend
Ik fiets altijd
Ik ga vaak op de fiets
Ik pak meestal de fiets of de auto als het ver weg is.
Ik reis weinig
Ik vind ed auto makelijker
Ik woon in het centrum en zit daardoor redelijk dichtbij de plaatsen die voor mij belangrijk zijn.
In de stad en directe omgeving fiets ik
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Kan niet in/uit stappen in openbaar vervoer
Loop naar werk
Lopend, fietsend of per auto vind ik mijn weg
Maak zelf keuze uit auto en fiets
Neem meestal de fiets
Niet nodig
Onmogelijk voor mij
Regelmatig trein
Woon dicht bij het cetrum
Woon in centrum
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