Trein
De NS gaat strenger controleren op reizigers die na het fluitsignaal nog de trein instappen.

1. Ben je wel eens na het fluitsignaal de trein ingestapt?

(n=524)
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Ja, dit doe ik
regelmatig
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Nee, ik reis nooit
met de trein

Weet niet

Toelichting
Ja, dit doe ik
regelmatig
Ja, dit is een
enkele keer
gebeurd



Ik reis niet meer maar vroeger ben ik wel dagelijks na het fluitsignaal ingestapt




Als ik moet rennen en dan net kan halen
De conducteur blaast soms te snel, dan is nog niet iedereen in de trein. Omdat
iedereen op het perron eerst voor de deur staat, zodat je moeilijk uit de trein
kunt komen, vervolgens kom je (te) laat in de trein.
Vroeger, toen ik heel veel per trein reisde en er nog maar één stoptrein per
uur in Horst-Sevenum kwam. Toen moest je wel, of je kwam een uur later aan.
Ben er altijd op tijd.
Ik zal het ook NOOIT doen; ik denk aan mijn LEVEN!!!
Reis zelden met de trein
Te gevaarlijk.
Vind ik eng......


Nee, dit heb ik
nooit gedaan
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Stel je trein gaat om 12.00 uur.

2. Hoe veel tijd van tevoren ben jij aanwezig op het station?
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Anders, namelijk:







Hangt van de aansluiting van de bus af. Als ik met de auto naar het station ga, ben ik er meestal
10 a 15 min. van te voren. Met het openbaar busvervoer die vanuit ons dorp maar 1 x in het uur
gaat, ben je (als de bus op tijd is) een paar minuten voor vertrektijd aanwezig. Heb je als
passagier geen invloed op. Het liefste zou ik ook eerder zijn. Maar een uur van te voren, vind ik
ook niet acceptabel.
Ik reis veel met de trein, maar of ik veel van tevoren op het perron ben....hangt af van de
vertrektijden van de treinen en de aansluitingsttijden.
Ik reis zelden met de trein, maar ben dan wel op tijd
Tijdnood bij overstappen
Varieerd anders wacht ik toch een 30 minuten dat toch het max
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Conducteurs mogen overtreders een boete van 230 euro opleggen. Het uitdelen van boetes
is één van de mogelijke oplossingen.

3. Wat kan de NS doen om ervoor te zorgen dat mensen het fluitsignaal
respecteren?
(22% = Dit is onmogelijk, 45% = weet niet)
 Aanrijden bij fluitsignaal, 5 minuten eerder vertrekken
 Aanspreken
 Als de deur dicht is, kunnen ze niet meer instappen. En anders de deur 2 minuten blokkeren van
buitenaf. Dan kunnen ze er zeker niet meer in en zijn ze de volgende keer wel weer op tijd
 Als de mensen het zelf niet nodig vinden zal er niks gebeuren.ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
 Andersom, deuren dicht doen net voor fluitsignaal
 Beboeten
 Beboeten indien bewust en onnodig maar daarnaast treinen op schema laten rijden aangezien
ik denk dat vertragingen vaker de oorzaak zijn
 Bekeuren
 Bekeuren en stevig
 Betere tijden en meer mogelijkheden dus treinen inzetten
 Bijvoorbeeld in Spanje gaat 10sec. een piepend geluid en daarna gaat de deur dicht en kan niet
meer open aan de buitenkant.
 Binnen bepaalde tijd na fluitsignaal de deuren sluiten en dan aan laten rijden.
 Boete
 Boete geven
 Boete geven.
 Boete opleggen. (2x)
 Boete prima!
 Boete uitdelen
 Boetes (2x)
 Boetes geven is dicutabel, maar een waarschuwing is zeker op zijn plaats
 Boetes en mensen uitleggen waarom dit zo is. Begrip voor een regel is het halve werk.
 Boetes geven ,er op aan spreken
 Boetes geven,goede oplossing.
 Boetes hoger maken
 Boetes nog hoger maken
 Boetes opleggen zoals ze nu gaan doen.
 Boetes uitdelen (2x)
 Boetes uitdelen en zorgen dat signaal duidelijk gehoord wordt. Eventueel laten omroepen
 Boetes uitdelen, mensen op een zwarte lijst zetten en o.b.v. deze lijst sancties uitdelen, mensen
bewust maken van de gevaarlijke acties.
 Boetes uitdelen,maar dan zou de trein nog niet kunnen vertrekken.
 Boetes uitdelen!
 Boetes uitdelen.
 Boetes uitdelen. Duidelijk maken wat het fluitsignaal betekent.
 Boetes uitscrijven en meer controleurs
 Boetes van 230 euro zijn belachelijk
 Consequent zijn tegen overtreders.
 Controleren en scabreus uitvoeren
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Dat er met het fluitsignaal een soort van 'slagboom' voor de deur gaat en dan de deur rustig kan
sluiten.
Dat het fluitsignaal h
Dat van die 230 euro .... leuk, maar zo ongeveer geen enkele conducteur doet dat.
Medepassagiers hebben daar ook zo hun mening over. Reclamespotjes laten zien met
nagebootste, afschrikwekkend-gevaarlijke situaties, vergelijkbaar met Roken is Dodelijk !
De boete
De boetes ook daadwerkelijk innen. Handhaven die dingen en niet alles door de vingers zien!!
De deuren blokkeren bij het fluitsignaal, dan kun je niet meer instappen.
De deuren definitief sluiten na het fluitsignaal
De deuren dichtmaken voor het fluitsignaal
De deuren snel sluiten daarna en niet teveel treuzelen
De hufters moet je bestraffen.
De instappers en de uitstappers op verschillende plekken laten plaatsvinden. de doorstroom gaat
dan volgens mij sneller. dit kan aangegeven worden op het station met markeringen op de stoep.
De NS moet eerst hun eigen dienstregeling
op orde hebben
De overtreders beboeten, maar daar moet natuurlijk wel weer mankracht voor zijn.
Maar misschien door filmpjes opnemen en de conducteur dan de boosdoener hiermee
confronteren en beboeten.
Deur dicht systeem verbeteren
Deuren dicht ,alleen de deur van de conducteur open ,en dan pas fluiten
Deuren dicht en beboeten die toch per se moet
Deuren eerder dicht
Deuren sluiten
Deuren sluiten consequent zijn dan komen ze de volgende keer op tijd.
Deuren sluiten voor fluitsignaal
Deuren sluiten VOOR het fluitsignaal
Deuren sluiten zoveel tellen na het fluitsignaal, dit altijd doen.
Dit is de verantwoording van de mensen zelf. Zorg gewoon dat je op tijd bent!
Door de deuren niet meer open te laten gaan na fluitsignaal
Door eerst de deuren te sluiten, of hekjes of personeel bij de deuren als extra veiligheid Maar ja
dat kost weer geld natuurlijk
Door omstandigheden kan het wel eens later worden dan je denkt.
Conducteur ziet ook mensen aankomen en kan dus ook heel effies wachten met fluiten
Doorstroming verbeteren; juist de mensen straffen wanneer ze reizigers die de trein verlaten
hinderen de trein te verlaten. De stoptijden van de trein op een perron verlengen en de treinen
beter op elkaar laten aansluiten. Geen respect afdwingen maar verdienen; wanneer er een
storing is of een trein rijd niet dan is de volgende trein overvol. Dan is de conducteur/meester
wel eens 'koppig' en weigert te vertrekken omdat er te veel mensen in de trein zitten.
Duidelijker signaal geven en meer NS personeel op stations en in treinen
Een boete opleggen.
Een fikse boete
Eerst deuren sluiten dan pas fluiten.
Er moet respect komen voor regels maar dat is ver te zoeken. Als treinen altijd op tijd zijn en lang
genoeg op een station staan heeft eenieder tijd genoeg om in te stappen
Erop aanspreken bij negeren.
Eruit gooien! Tuig.
(Conducteurs hebben het al moeilijk genoeg )
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Flink aanpakken die dit weigeren oproepen om alles bij elkaar te rapen als er iets gebeurt is met
persoon en trein dan zullen ze het nooit meer doen
Flink beboeten.
Flinke boete geven.
Flinke boetes en uitsluiten voor een tijd om te reizen
Fluiten, dan deuren dicht, dan signaal geven aan machinist om te vertrekken. Is waterdicht.
Fluitje vervangen door poortjes op het perron dat je niet meer in kunt stappen, net zoals bij
pretparken (maar dit is eigenlijk wel veel te duur).
boete uitdelen is zo slecht nog niet.
Geen zaak van ns, doch verantwoordelijkheid van de reiziger
Gewoon deuren dicht
Gewoon handhaven bij overtreding. Mensen leren toch vaak alleen maar via de portemonnee.
Gewoon nog strenger optreden en bij een derde keer een trein verbod opleggen,
Goede campagne voeren.
Handhaven
Handhaven (eventueel met extra inzet van manschappen) in combinatie met zorgen dat er
voldoende instaptijd is op elk station
Handhaven, boete
Handhaven!
Harder optreden tegen overtreders, conducteurs meer bevoegdheden b.v. BOA
Harder optreden,meer controle, flinke boetes
Harder straffen
Hekken die het peron afsluiten en met digitale camera s mensen die erdoonheen zijn gegaan
aanhouden
Het blijft natuurlijk moeilijk maar consequent boetes uitdelen moet m.i. helpen
Het eerste fluitsignaal één minuut van tevoren en het tweede, het definitieve, tien seconden
voor de vertrektijd.
Iedereen erna beboeten.
Hier streng op controleren maar niet alleen door de conducteurs, maar ook door de politie.
Overigens maak een spotje met ECHTE conducteurs en machinisten en laat hun hun verhaal
vertellen over de gevolgen etc. En bij veel mensen is helaas respect naar elkaar toe steeds
minder.
Hoge boeten laten betalen. En hoog bedoel ik 500 euro
Hoge boetes geven en waarschuwingsborden plaatsen
Hoge boetes opleggen;
Hoogte van de boete vind ik belachelijk hoog! Gewoon op tijd de deuren sluiten, dat fluitsignaal
is m.i. overbodig iedereen kan klokkijken. Een blinde kan zich tijdig melden bij de conducteur,
evenals een gehandicapte.
Hovered boete
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten.
iedereen in het verkeer is te opgejaagd, snel, snel
Iedereen weet dat het niet mag maar regels zijn er om overtreden te worden en dat doet
iedereen ook wel eens, hoewel ik het bij het instappen van de trein niet zal doen omdat het zeer
gevaarlijk kan zijn.
Iets eerder fluiten en deuren dan op tijd sluiten
Iets later fluiten (door de speakers?) en zorgen dat de deuren gesloten zijn zodat er niemand
meer kan instappen.
Ik twijfel er aan of de NS hier iets aan kan doen. Het heeft ook te maken met steeds minder
respect voor regels en voor elkaar. Dit is een maatschappelijk probleem. Mensen hebben hierin
ook zelf een verantwoordelijkheid en dit kun je niet allemaal bij de NS leggen.
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In gesprek gaan met, voorlichten en lik op stuk beleid.
Inderdaad een boete geven.
Is erg lastig, er zal denk ik altijd een doelgroep blijven die het fluitsignaal niet respecteert. Denk
aan een groep jongeren die samen is en die alcohol op hebben b.v.
Ja......zeg `t maar!
Je weet als er een fluitsignaal komt dat de trein dan ook vertrekt
Kordaat optreden en meteen beboeten
Laten wachten op volgende trein.
Limburgers leren dat regels ook voor hen gelden.
Meer bekendheid geven en waarschuwen d.m.v affiches
Meer controle op de stations met hoge boetes
Meer tijd om over te stappen
Meerdere controleurs
Meerdere controleurs op station en bij overtreding verbod op openbaar vervoer.
Meerdere keren fluiten, consequent zijn. Deuren dicht.
Mensen de trein uitzetten
Mensen duidelijk maken dat het zeer gevaarlijk kan zijn om na het fluitsignaal nog in te stappen
m.b.v. flyers, duidelijke tv spotjes en reclame op telefoon.
Mensen er op aan spreken. Bij herhaling boete geven en niet mee nemen.
Mensen genoeg tijd geven om in te stappen, daarna krachtig fluiten.
Mensen niet meer in laten stappen. Geen uitzondering maken
Mensen ook echt bekeuren
Mensen veranderen in engelen
Met de moderne trein sluiten alle deuren alleen die van de conducteur blijft open.
Met poortjes aan hef begin van het perron, iedereen van het perron van het perron af anders
vertrekt de trein niet....
Na het fluitsignaal vanop afstand alle deuren tegelijk sluiten. Doen ze eigenlijk al, toch?
Niet alles is te voorkomen en is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid is niet voor
alles verantwoordelijk. Mensen dienen zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen.
Niet de conducteurs moeten de boete uitdelen maar de spoorwegpolitie
Niet meenemen
Op dat moment uit de trein zetten, daar heb je ze het hardste mee.
Op het gevaar wijzen
Ov - kaart innemen
Overtreders een boete geven.
Pas fluiten als er niemand meer aan komt lopen/rennen
Personenvervoer afschaffen. 3 eeuwen geleden uitgevonden en Nederlands meest onrendabele
grootgrondbezitter. Ik wil van A naar B. Niet van station naar station. Om eerst mijn auto te
moeten gebruiken om met de trein te kunnen gaan. Ben ik in Utrecht moet ik het OV pakken of
een fiets huren. De reistijd en vertraging of andere railsproblemen maken elke treinrit een gok of
je op tijd bent. De auto kan ik vroegtijdig vertrekken en ben ik altijd op tijd. Trein is alleen en
uitsluitend geschikt voor: Beroepsgoederenvervoer. Optimaliseren dus.
Persoon erop aanspreken
Poortjes plaatsen op de perrons
Proces verbaal
Reclame hiervoor maken..
Reizigers weigeren om met die treinreis mee te mogen
Respect opnieuw afdwingen
Slaan
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Strak controleren en voor die dag een reisverbod uitspreken.
Streng optreden
Strenger controleren
Strenger controleren en boetes uitdelen
Strenger controleren en zorg dragen dat je voldoende tijd hebt om te kunnen overstappen van
de ene naar de andere trein.
Strenger handhaven
Strenger optreden
Strenger optreden , hogere boetes
Strenger optreden en een boete geven
Tijdens fluiten,deuren sluiten,dan is ook duidelijk dat je niet meer in kunt stappen.
Toch maar meer controleren en optreden
Treinverbod voor een bepaalde periode die steeds langer wordt wanneer die persoon meerdere
overtredingen maakt.
Twee keer fluiten. eerst keer kort en dan langer
Uit de trein zetten
Uitleg geven wat de gevaren en gevolgen zijn bij zo'n 'overtreding'. En dat ter plekke en niet via
een flyer of filmpje.
Vaker treinen laten rijden, dan maakt het niets uit als je een trein mist.
Verbaal
Vóór het fluitsignaal al een intervalsignaal op de deuren laten horen, en als het fluitsignaal zelf
gaat sluiten de deuren zich al vanzelf. Arriva treinen en metro's hebben ook van die interval
signalen.
Voor mij is het fluitsignaal een laatste oproep om in te stappen. Ik denk dat veel mensen dat
denken en dat (bijna) niemand weet dat je erna niet mag instappen.
Als het zo'n probleem is, zegt de conducteur maar in zijn telefoon aan de machinist dat de
deuren dicht kunnen en gaan ze zonder fluiten gewoon dicht.
Voorlichting geven wat de gevaren zijn. Mensen hier duidelijk op aanspreken.
Direct boetes geven zal alleen maar grote ergernis geven en wellicht tot gevaarlijke conflicten
leiden.
Ze raken in de portemonnee .
Zeggen waarom het niet mag, want 'omdat het niet mag' is geen reden.
Zet stroom op de deuren nadat t fluitsignaal klinktðŸ˜…
Zoals hier boven al gezegd wordt boetes uit delen
Zorg eerst dat de NS de reizigers respecteert. Respect moet van twee kanten komen!!!!
Zorgen dat de deuren niet meer open kunnen
Zorgen dat de treinen op tijd rijden, vaak zijn treinen nu te laat. Dit levert frustraties op.
Zorgen dat ze op Tijn rijden.
Zorgen voor boetes
Zwaar beboeten
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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