
 

 

Veldhoven 19-06-2019 

Artikel 42 vraag SENIOREN VELDHOVEN aangaande Bravoflex 

 

Geacht College, 

 

In het Eindhovens Dagblad van 19-06 lezen we een artikel met als kop; Bravoflex 

vooralsnog een sof. Gesproken wordt dat er dagelijks 20-25 gebruikers zijn voor dit mooie 

initiatief. Voor vaste busreizigers zou het een aanwinst moeten zijn om de gewenste 

bestemming te kunnen bereiken zonder dat men steeds via het busstation Eindhoven om 

moet reizen. 

Ons is niet bekend of betrokken partijen, busonderneming en Provincie, vooraf 

marktonderzoek hebben gepleegd of er behoefte is voor deze nieuwe dienst. Het zou 

kunnen zijn dat de doelgroep, de overstapreiziger, niet bestaat. De overstapreiziger kan tot 

nu toe gewend zijn om met eigen vervoer van A naar B te gaan en uit gewoonte nog niet in 

zijn voor deze nieuwe voorziening. Het is aan betrokken partijen om deze doelgroep te 

motiveren en mobiliseren. 

Een andere mogelijke doelgroep is de oudere Veldhovenaar die recreatief op stap wil en niet 

tot de doelgroep Taxbus behoort. Kijkend naar het concept Bravoflex rijdend van bushalte 

naar bushalte dan hebben die oudere nog een behoorlijke wandelconditie nodig om de 

bushalte te bereiken. Bushaltes staan namelijk aan doorgaande wegen en niet midden in de 

woonwijk. Een meer fijnmazig netwerk enkel voor opstap/uitstap Bravoflex zou doelgroep 

oudere Veldhovenaar mogelijk wel kunnen mobiliseren.  

-Is het College het met ons eens dat Bravoflex een aanvulling is op bestaande openbaar 

vervoersvoorziening? 

-Is het College het met ons eens dat Bravoflex een kans is voor de oudere, mogelijk wat 

minder mobiele, Veldhovenaar om langer aan het sociaal leven deel te nemen? 

-Is het het College ook opgevallen dat er soms een behoorlijke afstand is gelegen tussen de 

bestaande bushaltes? 

-Zou het College bij initiatiefnemers, Provincie en busonderneming, willen bepleiten dat er 

zonodig in woonwijken Bravoflex-haltes geplaatst worden om de loopafstand voor minder 

mobiele mensen te beperken? 

 

Namens SENIOREN VELDHOVEN 

Gerrit Coppens 


