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Wij maken werk van het openbaar vervoer 

Met het openbaar vervoer van Vlist naar Berkenwoude, hoe doe je dat? Ook als je geen 
eigen auto hebt, moet je goed kunnen reizen. Wij vinden goed openbaar vervoer en 
collectief vervoer belangrijk.   
 
De leefbaarheid in de kernen is afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Steeds meer 
mensen maken gebruik van de bus of de Groene Hart Hopper voor ziekenhuisbezoek, om 
naar school te gaan, sociale contacten te onderhouden of om iets leuks te bezoeken. Voor 
de PvdA is het noodzakelijk dat de volgende punten gerealiseerd worden: 
 

 
Openbaar vervoer, de naam zegt het al, moet ook vanuit een sociaal oogpunt bereikbaar, 
toegankelijk en uitnodigend zijn voor iedereen. 
 
De PvdA Krimpenerwaard maakt er werk van!                                                                                ■ 
 
 

√  Een ‘openbaarvervoerplan’ waarin busvervoer, Groene Hart Hopper en vervoer over 
     water samenkomen. 
√  Aandacht voor gehandicapten en ouderen; alle vervoersmiddelen hebben een lage 
     instap en rollators kunnen mee. Het gebruik van een rollator mag geen belemmering zijn 
     om mee te kunnen. Als het nodig is, helpt een chauffeur bij het in- en uitstappen.  
√  Ten minste haltes bij en goede verbindingen naar plekken waar veel mensen naar toe 
     moeten; ziekenhuis, scholen, bedrijfsterreinen en stations. 
√  Haltes en routes mogen niet zomaar gewijzigd worden. 
√  Rekening houden met de sociale veiligheid bij het plaatsen en inrichten van een halte. 
√  We gaan in gesprek met de vrijwilligers van de Buurtbusorganisaties om te horen hoe dit 
     vervoer in het landelijk gebied het best kan worden gehandhaafd en mogelijk kan 
     worden uitgebreid.   
√  Bussen en Groene Hart Hopper rijden op tijd; dienstregelingen en planningen zijn ruim 
     genoeg zodat chauffeurs op afgesproken tijd ergens kunnen komen. 
√  Bij de grote doorgaande lijnen moet sprake zijn van minimaal halfuursdiensten buiten de 
     spitstijden.  
√  De inzet van kleine bussen, buiten de spitstijden, vinden wij bespreekbaar. Daarmee 
     verminderen we de uitstoot van CO2. 
√  Het indienen van klachten of verbetersuggesties wordt gemakkelijker.  

 


