
 

 
Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 03 778 30 00 – info@sint-niklaas.be 
www.sint-niklaas.be 
 

Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: maandag 6 juli 2020 17:43 
Aan: Carl Hanssens <Carl.Hanssens@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur <algemeendirecteur@sint-
niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Vragen over stadsbussen 
 
Geachte, 
 
Zou het mogelijk zijn om ons volgende gegevens ter beschikking te stellen? 
 
1. Hoeveel reizigers nemen gemiddeld per maand de stadsbussen? Graag onderverdeeld per lijn (1, 2, 3, 
4). 
 
2. Wat is de kostprijs voor de Lijn om elke stadsbuslijn te exploiteren? Graag onderverdeeld per lijn (1, 2, 
3, 4). 
 
3. Wat zijn de inkomsten die daar tegenover staan? Graag onderverdeeld per lijn (1, 2, 3, 4). 
 
4. Beschikt u over een inschatting van de kostprijs versus opbrengsten van de stadsbuslijn zoals 
voorgesteld door het stadsbestuur? 
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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bijtagen

Schriftetijke vraag met betrekking tot de bestaande stadslijnen

Geacht raadstid,

Uw 4 vragen in verband met de bestaande stadsl.ijnen werden voorgelegd aan De Lijn om de

exacte cijfers te bekomen. Op 9 jul.i 2020 kregen wij per mail volgende informatie van de
mobi liteitsdesku nd i ge en vervoerreg ioma nager van De Lij n :

Hoeveel reizigers nemen gemiddeld per maand de stadsbussen? Graag onderverdeeld per lijn (1,

2,3,41.

De meest recente te[[ingen van de stadslijnen geven volgend resultaat op dagbasis:

Lijn 1 650 opstappers

Lijn 2 8L0 opstappers

Lijn 3 8L0 opstappers

Liin 4 800 opstappers

TotaaI 3.050 opstappers

Volgende haltes hebben meer dan 50 opstappers per dag:

Station 929 ópstappers

Markt 241- opstappers

Shoppinq 1L7 opstappers

Hofstraat 77 opstappers

StadskLiniek 72 opstappers

Lage Bokstraat 5L opstappers

Heymansp[ein 53 opstappers
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Meer dan de hel.ft van de reizigers stapt op aan één van deze haltes.

Wat is de kostprijs voor de Lijn om elke stadsbusl,ijn te exploiteren? Graàg onderverdeeld per

lijn (1, 2,3,41.

De kostprijs van het stadsnet kon De Lijn ons niet bezorgen enkel het feit dat het stadsnet

vandaag wordt gereden met 8 bussen. Men rijdt 2.043 km per weekschool.dag en 89 uren over

de 4 Lijnen verdeeld.

Wat zijn de inkomsten die daar tegenover staan? Graag onderverdeeld per lijn (1, 2,3, 41.

De inkomsten van het stadsnet kon de Lijn ons niet bezorgen.

Beschikt u over een inschatting van de kostprijs versus opbrengsten van de Ètadsbuslijn zoals

voorgesteld door het stadsbestuur?

De exacte kostprijs van de nieuwe stadsLijn is nog niet definitief, aangezien nog precies moet

bepaal.d worden met hoeveel bussen deze Lijn zaI gereden worden.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend

Namens het co[[ege van burgemeester en schepenen:
ln racht

Kathy David

algemeen directeur wd.
Car[ Hanssens

schepen

Lieven Dehandschutter
burgemeester


