
In deze RaadsInformatieBrief: 

Klanten zijn tevreden over regiotaxi Veenweide ................................................................................. 1 

Heropening jeugdhonk Kockengen ..................................................................................................... 2 

Bijeenkomstenkalender ........................................................................................................................ 2 

 

Klanten zijn tevreden over regiotaxi Veenweide 
In het voorjaar van 2018 is een schriftelijk tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder reizigers met een Wmo-pasje 

van Regiotaxi Veenweide (gebied voormalig Breukelen en Loenen).  

 

Het gemiddelde totaaloordeel over Regiotaxi Veenweide is een 8,0. Tijdens de vorige meting was dit een 8,1. De 

klantvriendelijkheid van de telefonist(e) en van de chauffeur werden als beste beoordeeld. Het laagste oordeel is 

gegeven voor de bereikbaarheid/wachttijd bij het klachtenmeldpunt (6,3) en de klantvriendelijkheid bij het indienen 

van een klacht (6,8). Het klachtenmeldpunt maakt overigens geen deel uit van het contract met de vervoerder, 

maar is aan een onafhankelijke partij opgedragen. 

 

Onder de gebruikers van de terugbelservice geeft 63% aan altijd teruggebeld te worden. Dat is een lichte afname 

ten opzichte van de vorige meting (66%) en gelijk aan de meting daarvoor. 

  

Door 82% van de reizigers is geen klacht ingediend. Onder degenen die wel een klacht hebben ingediend, is 64% 

tevreden over de afhandeling van de klacht.  

 

De meest genoemde reden om met de Regiotaxi te reizen in plaats van met een ander vervoermiddel, is om niet 

afhankelijk te zijn van anderen (62%). Daarnaast wordt het niet hoeven overstappen als belangrijke reden 

genoemd. 

 

Onder alle Regiotaxireizigers heeft 46% aangegeven, dat ze ook gebruik maken van andere vervoermiddelen als 

ze in de regio reizen. Hiervan reist iets meer dan de helft ook als passagier met de auto (62%) en reist 26% met de 

(buurt)bus. 

 

De resultaten van het onderzoek worden besproken met de vervoerder. 

---------------- 
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Heropening jeugdhonk Kockengen 
Op 1 september 2018 opent het jeugdhonk in Kockengen opnieuw. Twee jaar geleden is het jeugdhonk op last van 

de burgemeester gesloten, omdat men niet in het bezit was van de juiste vergunningen en er geen getekend 

huurcontract was. Sindsdien is het jeugdhonk dicht en zijn we met hen in gesprek. Deze gesprekken zijn positief 

verlopen.  

 

Het huidige bestuur van het jeugdhonk heeft een aantal jongere vrijwilligers bereid gevonden om de bestuurstaken 

over te nemen. Een nieuwe generatie gaat het jeugdhonk leiden. Het huidige bestuur blijft op de achtergrond 

aanwezig. De afgelopen periode heeft het bestuur van het jeugdhonk ervoor gezorgd dat aan alle eisen is voldaan:  

 er is een drank- en horecavergunning verleend 

 er is een horeca exploitatievergunning verleend 

 er is een omgevingsvergunning verleend (i.v.m. de verbouwing) 

 de melding activiteitenbesluit is akkoord bevonden 

 de gebruikersmelding brandveiligheid is akkoord bevonden 

 er is een getekende huurovereenkomst  

 een deel van de jongeren is in het bezit van de vereiste diploma’s sociale hygiëne 

 

Opening 1 september 

De komende weken gaat het bestuur aan de slag met de voorbereidingen voor de opening op zaterdag 1 

september. De organisatie van de opening verzorgen zij zelf. Wethouder Veneklaas is daarbij aanwezig. 

Communicatie met de buurt verzorgen we in samenspraak met het bestuur van het jeugdhonk. Omwonenden 

worden actief geïnformeerd. Een half jaar na de opening vindt een evaluatie plaats. 

---------------- 

 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Adviescommissie Bezwaarschriften 

 Wanneer: 15 augustus, 19:30 uur 

 Waar: gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten 

 

http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten
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