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Drie OV-pijlers 

 

Sociaal maatschappelijk: 

 

• Wijk- en voorzieningen gericht 

• Bevorderen participatie en zelfstandigheid 

• Toegankelijk en aantrekkelijk OV voor iedereen 

 



Gratis OV 12- en 65+ 

Gemiddeld busgebruik per week (index)
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Dilemma 

Beperkte bijdrage hogere doelstelling 

Succesvol binnen doelgroep 



Toetsingskader 

        gemak 

        

       OV-gericht 

         

         gemeentelijke kosten < 5 ton 

        

         1.000-1.250 vermeden autoritten 

 

            per ingang met nieuwe dienstregeling  



Voorbeelden 



Expertmeeting 



Conclusies 

 

Doelgroepen 

Binnenstad bezoek 



De ideale mix 

4 pijlers OV-en-Win

Afb puzzel

1. Prikkel

4. Poen3. Passie

2. Persoonlijk



 

Bus&…… 

“Mijn ouders gaan met onze 

kinderen ook wel eens naar de stad 

of de kinderboerderij. Da’s dan 

dubbel gratis: én voor hen én voor 

onze kids” 

 

Bus&65Plus  

“Mijn ouders gaan op een rustige 

doordeweekse dag lekker met z’n tweetjes 

naar de stad. En omdat de bus gratis is, 

kunnen ze in de stad voor dat geld een 

lekkere kop koffie drinken” 

 

Bus&Win © 

Bus&Shop 

“Gezellig shoppen met een 

vriendin in de binnenstad. We 

hoeven geen parkeerplaats te 

zoeken: de bus zet ons midden in 

de stad af.” 

Bus&Dine 

“Op zaterdag in de stad een wijntje 

bij het etentje met collega’s kunnen 

drinken en met de bus terug. Lekker 

en veilig….” 

 

Bus&Win 

“Als we de bus pakken, 

kunnen we ook nog allerlei 

leuke dingen winnen. Voor het 

hele gezin. Gewoon, gratis, 

zonder gedoe en kaartjes!” 

Bus&Bizz  

”Zonder duur parkeergeld kan mijn man 

toch uitstappen vlakbij zijn werk. Ideaal 

om zonder zorgen zijn werkdag  te 

beginnen” 

Bus&Kidzz 

“Gezellig op woensdag of zaterdag 

met de kids naar de bios of het 

museum. Zo blijft er nog wat over 

voor een ijsje” 

Natuurlijk neemt u ook  

zo’n BusPas!  

Da’s Pas makkelijk! 
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Bus&65Plus  
 

“Mijn ouders gaan op een rustige doordeweekse dag 

lekker met z’n tweetjes naar de stad. En omdat de bus 

gratis is, kunnen ze in de stad voor dat geld een lekkere 

kop koffie drinken” 

 

Bus&Kidzz  

 
Gezellig op woensdag of zaterdag met de 

kids naar de bios of het museum. Zo blijft 

er nog wat over voor een ijsje” 

 

 

Fase 1 



Fase 2 

Bus&Shop 
 

“Gezellig shoppen met een vriendin in de 

binnenstad. We hoeven geen 

parkeerplaats te zoeken: de bus zet ons 

midden in de stad af.” 

Bus&Dine 
 

“Op zaterdag in de stad een wijntje bij 

het etentje met collega’s kunnen drinken 

en met de bus terug. Lekker en veilig….” 

 

Bus&Win 
“Als we de bus pakken, 

kunnen we ook nog allerlei 

leuke dingen winnen. Voor 

het hele gezin. Gewoon, 

gratis, zonder gedoe en 

kaartjes!” 



Fase 3 

 

 

Bus&Bizz  
 

”Zonder duur parkeergeld kan mijn man toch 

uitstappen vlakbij zijn werk. Ideaal om zonder 

zorgen zijn werkdag  te beginnen” 



Fase 4 

Bus&Park 
 

“Door mijn medewerkers te stimuleren met 

de bus naar het werk te komen, zijn er 

minder parkeerplaatsen te realiseren” 



Vervolg 

• Plan niet uitvoerbaar 

• Nieuw plan 

• Bestuurlijk traject 


