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Vragen over Vervoer op Maat 

Vanuit de Coalitie SamenEén onderzoeken we of er behoefte is om een taxi-

dienst op te zetten -speciaal voor hele korte ritjes- om mensen naar activiteiten 

te brengen in eigen buurt. Hiermee hopen we dat nog meer buurtbewoners 

elkaar kunnen ontmoeten.  

De Coalitie SamenEén is een samenwerkingsverband van organisaties die 

activiteiten stimuleert waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

Deze vervoerdienst is vooral bedoeld voor hele korte ritjes, voor mensen die 

om diverse redenen moeite hebben om zelfstandig naar een activiteit in eigen 

woonomgeving te komen.   

We vinden het belangrijk om deze redenen te weten, zodat we daarmee 

rekening kunnen houden wanneer het mogelijk is om een buurttaxi op te gaan 

zetten.  

Mogen wij u hierover een paar vragen stellen? 

1. Wat is uw leeftijd?                       2. Wat is uw postcode  

……………………………..                         ……………………………………… 

3. Gaat u regelmatig naar activiteiten buitenshuis? 

Ja:  kunt u voorbeelden noemen? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Nee: Is één van de volgende redenen mogelijk uw belemmering: 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)  

o Ik ben afhankelijk van vervoer en beschik zelf niet over vervoer 

o Ik heb geen familie of kennissen die mij kunnen brengen en halen 

o Ik wil anderen niet belasten om mij te brengen en op te halen  

o Als ik gebracht kan worden, ga ik graag naar activiteiten in de buurt 

Bijvoorbeeld naar……………………………. 

o Ik heb geen behoefte om mee te doen aan activiteiten 

o Ik voel me ongemakkelijk om zo maar binnen te lopen en mee te doen 

o Als iemand met mij meegaat, wil ik graag meedoen aan activiteiten  

o Anders……………………………………………..….. 
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4. Kent u de PlusBus of de BuurtBus?  

De PlusBus is een taxi-dienst die u op afspraak naar activiteiten en andere 

afspraken kan brengen en ophalen in de gemeente Rheden. U dient van 

tevoren te reserveren.  

De BuurtBus rijdt volgens een tijdschema een vaste route door Dieren en 

Spankeren. U kunt overal langs de route deze bus aanhouden om in te stappen.  

o Ja, ik ken de PlusBus, maar maak er geen gebruik van 

omdat………………………………………………………………………………………………… 

o Ja, ik ken de PlusBus en maak er wel gebruik van  

o Nee, ik ken de PlusBus niet  

o Anders………………………………………………………………………………………………… 

Indien inwoner van Dieren of Spankeren: 

o Ja ik ken de BuurtBus, maar maak er geen gebruik van  

Omdat………………………………………………………………………………………..……… 

o Ja ik ken de BuurtBus en maak er gebruik van 

o Nee, ik ken de BuurtBus niet 

o Anders………………………………………………………………….…………………………… 

 

4a. Indien u geen gebruik maakt van de PlusBus: 

Wat is de reden waarom u geen gebruik maakt van de PlusBus? 

o Ik heb deze taxi-dienst niet nodig 

o Ik vind een rit te duur 

o Ik ken de PlusBus niet 

o Ik vind het ingewikkeld om een rit te reserveren 

o Ik vind het niet fijn om alleen ergens alleen naartoe te gaan 

o Anders ………………………………………………………………………………………..…… 

Wilt u nog iets kwijt.  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
Dank u wel voor uw medewerking ! 
Namens de Coalitie SamenEén 


