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BIJLAGEN 

Gebruik van de Regiotaxi 

In het eerste kwartaal van 2017 maakten 96.904  reizigers gebruik van de Regiotaxi. Dit  is  inclusief de begeleiders en 

meereizenden die meegingen. In totaal maakten zij in drie maanden 85.319 ritten. Ten opzichte van het 1e kwartaal een 

jaar eerder  is dit een zeer minimale stijging van 0,03%, en een daling van  ‐1,22%  in vergelijking met het voorgaande 

kwartaal.  Hiermee  lijkt  het  gebruik  van  de  Regiotaxi  na  een  aantal  jaren  waarin  het  gebruik  ieder  jaar  een  paar 

procenten  afnam,  in  stabieler  vaarwater  te  zijn  geraakt. Meer  gedetailleerde  cijfers hierover  vind u  achteraan deze 

nieuwsbrief. 

Kinderen  tot  4  jaar1  en  de  SoHo‐/Hulphond  reizen  gratis mee met  de  Regiotaxi;  dit  werd  in  het  eerste  kwartaal 

respectievelijk 64 en 195 keer gedaan.  

De  gemiddelde  bezettingsgraad  in  de  taxi  (over  1 maand  gemeten)  bedraagt  1,07  passagier(s).  Rolstoelen maken 

gemiddeld 7,6% van het totaal aantal passagiers uit.  

95%  van  de  personen  die  door  de  Regiotaxi  worden  opgehaald,  dienen  op  tijd  te  worden  opgehaald.  Zoals  u 

waarschijnlijk weet geldt hierbij een marge van 15 minuten voor en 15 minuten na de tijd waarop u opgehaald wilde 

worden. In het eerste kwartaal van 2016 wordt 96,61% van de reizigers op tijd opgehaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Max. 2 per betalende passagier 

RITTEN  Pashouders 

2017 

1e kwartaal 2017 1e kwartaal 

2016

Stijging/Daling 

tov. 2015 

OV-Algemeen 640 6.926 8,12% 6.527 +6,11% 

RS soc. begel.  961 1,13% 951 +1,05% 

   

Wmo-gebruikers   

Alphen a/d Rijn 2.775 15.741 18,45% 15.397 +2,23% 

Hillegom 691 3.144 3,68% 3.419 -8,04% 

Kaag & Braassem 571 3.343 3,92% 3.505 -4,62% 

Katwijk 1.005 3.397 3,98% 2.703 +25,68% 

Leiden 3.144 20.879 24,47% 22.086 -5,47% 

Leiderdorp 892 4.734 5,55% 4.553 +3,98% 

Lisse 579 2.126 2,49% 2.262 -6,01% 

Nieuwkoop 999 4.360 5,11% 4.303 +1,32% 

Noordwijk 766 3.993 4,68% 4.213 -5,22% 

Noordwijkerhout 534 2.434 2,85% 2.367 +2,83% 

Oegstgeest 589 3.133 3,67% 2.693 +16,34% 

Rijnwoude 413 2.187 2,56% 2.340 -6,54% 

Teylingen 907 4.444 5,21% 4.831 -8,01% 

Voorschoten 640 2.344 2,75% 2.593 -9,60% 

Zoeterwoude 266 1.173 1,37% 1.210 -3,06% 

   

Totaal 15.411 85.319 100,00% 77.717 +9,78% 

Ritten 1e kwartaal, uitgesplitst per gemeente 
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Bovenstaande  tabel geeft het aantal  reizigers weer dat  in het eerste kwartaal van 2017 op  tijd werd opgehaald. Dit 

houdt dit dat er een kwartier marge voor en na de gewenste ophaaltijd geldt; wie binnen deze marges wordt opgehaald 

telt mee als op tijd. 

Het kan tevens voorkomen dat de chauffeur en de klant om eender welke reden niet kunnen vinden; in zo’n geval wordt 

er gesproken over een loosrit. In het eerste kwartaal van 2017 reed 1,09% van de ritten loos. 

   

 REIZIGERS Vervoerde 

personen 

Gratis 

begeleiding

Mee-

reizenden

Kinderen SoHo-

honden 

OV-Algemeen 7.590 39 393 11 1 

RS soc. begel. 890 0 0 0 1 

   

Wmo-gebruikers   

Alphen a/d Rijn 14.276 311 3 21 20 

Hillegom 3.278 226 16 0 0 

Kaag & Braassem 3.355 302 14 0 0 

Katwijk 2.795 300 0 0 40 

Leiden 21.746 2163 90 12 9 

Leiderdorp 2.786 205 0 2 0 

Lisse 1.976 95 2 0 0 

Nieuwkoop 3.641 118 10 0 0 

Noordwijk 3.788 207 35 0 2 

Noordwijkerhout 2.385 152 18 0 2 

Oegstgeest 2.670 222 21 0 0 

Rijnwoude 2.201 64 0 2 23 

Teylingen 3.787 231 2 0 2 

Voorschoten 2.397 269 30 0 0 

Zoeterwoude 1.492 160 19 3 12 

   

Totaal 81.053 5.064 653 51 112 

Reizigers 1e kwartaal, uitgesplitst per gemeente en soort reiziger 

  1e kwartaal 2017 1e kwartaal 2016

Januari 97,13% 97,69%

Februari 96,46% 96,26%

Maart 96,23% 96,16%

Gemiddeld 96,61% 96,70%
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Klachten 1e kwartaal 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonie 

 

 

 

 

Ophaalpunten 

 

 

 

 

Bovenstaande tabel geeft het gebruik van de diverse ophaalpunten weer. Het getal links is het aantal ritten dat vanaf dit 

ophaalpunt gemaakt is; het rechtergetal geeft het aantal loosritten weer. 

 

Inhoud klacht  1e kwartaal 2017

Te laat opgehaald 7

Te laat opgehaald, te laat op bestemming  3

Geen voertuig 2

Klacht chauffeur 2

Te lange combinatie 1

Te vroeg opgehaald 1

Rijgedrag 1

Terugbelservice 1

 1e kwartaal 2017

Januari 63 seconden

Februari 59 seconden

Maart 54 seconden

Gemiddeld 59 seconden

Breestraat Stations-

plein 

Winkelhof Bevrijdings-

plein 

Aarhof

Januari 34 0 50 1 97 1 78 1 191 4 

Februari 38 1 40 1 124 2 89 0 199 3 

Maart 82 0 55 0 129 0 93 0 280 3 


