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Gemeenteraad 05.07.2022 – Vragenkwartier – vragen over Drecht/Wijkhopper.

Voorzitter,

Het piept en kraakt in het openbaar vervoer in onze regio. Vanuit het college is door 
wethouder Janssen eerder al aangegeven, dat dit onderwerp de volle aandacht 
heeft.
Voor Qbuzz en Blue Amigo is de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk (die regelt 
de aanbesteding van deze vervoersdiensten).
Voor de Drecht- en Wijkhopper is dit de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
Verantwoordelijk portefeuillehouder Heykoop van Drechtsteden is hier al mee bezig, 
zo bleek eveneens uit berichten in de media.
In de berichtgeving tot nu toe lijken alle problemen op één hoop te worden geveegd,  
Namens de PAB fractie wil ik het even hebben over de wijkhopper.

De wijkhopper is ontstaan uit E-wheels (kleine elektrische auto’s), gestart in Dordtse 
wijken en daarna als proef  uitgebreid naar Papendrecht.  Vanaf die dag kun je ze  
dagelijks door het dorp zien rijden. Toen het initiatief bleek aan te slaan en er 
plannen werden gemaakt om uit te breiden naar de andere Drechtsteden is 
Stroomlijn hierop ingesprongen om dit schone en goedkopere vervoer binnen de 
bebouwde kom via hen te regelen.
In het begin konden klanten van Stroomlijn bij het bestellen van vervoer aangeven of 
zij (binnen de bebouwde kom) met een Drecht- of wijkhopper wilden reizen.
Nu bij de SDD/Stroomlijn Wijk- en Drechthopper in 1 pakket zijn samengevoegd, 
moeten mensen maar afwachten welk vervoer er komt. De Wijkhopper is vrijwel altijd
op tijd (daar lijken geen personeelsproblemen te zijn), met een Drechthopper 
ontstaan de problemen, waarover nu de vele klachten zijn en waarvoor in daluren 
reizen niet mogelijk is voor mensen die afspraken hebben op tijd.

Vragen.
Is de portefeuillehouder bereid (vooruitlopend op een definitieve oplossing):
1.Via wethouder Heykoop van Drechtsteden of rechtstreeks bij SDD/Stroomlijn te 
verzoeken de keuzemogelijkheid voor Drecht- of Wijkhopper weer in te voeren?
2.Dit via het gemeentenieuws in het Kontakt en andere media bekend te maken bij 
onze inwoners die hiervan gebruik maken?

Namens de fractie van het PAB,
H.M.(Margré) van Wijngaarden, raadslid.
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