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Q1 In welke wijk/dorp van Woerden woont u?
Answered: 67 Skipped: 0
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Q2 Actief betrekken belanghebbenden bij besluitvorming (pag. 110)Het in
een zo vroeg mogelijk stadium (opstartfase) betrekken van alle groepen

belanghebbenden die op korte en/of lange termijn gevolgen kunnen
ondervinden zodat rekening kan worden gehouden met de verschillende

perspectieven, verwachte impact (positief of negatief) en ruimte voor
betere oplossingen of proportionele vormen van compensatie. Toekomstige

generaties maken onderdeel uit van de beoordeling.
Answered: 67 Skipped: 0
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1 Ik heb er geen ervaring mee. Ook kom ik niet snel in actie omdat dat tijd, moeite en energie
kost. En hoe, waar moet ik beginnen?

3/13/2022 11:46 AM

2 Voorlichting uitbreiden via alle mogelijke kanalen. 3/12/2022 11:43 AM

3 Meer tijd nemen vooraf, goed luisteren en in eenvoudig nederlands terugkoppelen. Ambtelijke
diensten staan in veel gevallen nog veraf van de bevolking. In luisteren , houding en in taal.

3/11/2022 4:53 PM

4 Goed om vroeg alle belangen mee te nemen, ook die van kinderen. Maar pragmatisch, anders
duurt besluitvorming eindeloos.

3/11/2022 1:22 PM

5 Daadwerkelijk betrekken van inwoners door directe communicatie naar de betrokken inwoners. 3/11/2022 11:24 AM

6 duidelijke bekendmaking met slotdatum voor inbreng ideeen. 3/11/2022 10:17 AM

7 Brede enquêtes door de gemeenteraad onder betrokken groepen om draagvlak te peilen. 3/10/2022 11:37 AM

8 Liever referenda dan eindeloos meepraten als bij de energietransitie 3/9/2022 7:09 PM

9 Alle betrokkenen is een ruim begrip. Niet iedereen heeft voldoende kennis. Maar de juiste
betrokkenen in een vroeg stadium voorkomt herstelwerk in een latere fase of ontevreden
betrokkenen

3/9/2022 11:46 AM

10 het huidige college heeft een andere definitie van participatie, ze werken volgens de theorie. Ze
nodigen burgers wel uit, organiseren bijeenkomsten en daarna stopt het. Er wordt niets gedaan
met inpunt of deze wordt volledig terzijde geschoven (geen enkele zienswijze heeft geleid tot
daadwerkelijke aanpassing). Suggesties: . Eerst input ophalen bij bewoners, die vertalen naar
een eerste opzet en dan verder vormgeven (nu wordt er eerst ene plan gemaakt en daar mag
dan op geschoten worden (maar er wordt dan niets aan veranderd) . Openstaan voor
suggesties en ideeën vanuit de bewoners en daar ook echt naar luisteren . Bereid zijn plannen
aan te passen als een meerderheid daar voor is . Werken aan het terugwinnen van vertrouwen
in de gemeente (is nu ver te zoeken) . Keuzes durven maken en uitleggen waarom die keuzes
gemaakt worden. . Durven afwijken van landelijk /provinciaal beleid (belang burgers voorop) .

3/8/2022 8:48 PM

11 Het is erg breed dus niet eenvoudig om zomaar met zinnige suggesties te zwaaien 3/8/2022 11:00 AM

12 Bewoners en vooral jongeren (jonger dan 35) lijken weinig stem te hebben in de besluitvorming.
Ik zie een ontzettende mismatch tussen wat bij jongeren leeft (voornamelijk op het gebied van
klimaatverandering) en hoe de gemeente Woerden daarmee omgaat. Keer op keer kom ik
praktijken tegen die compleet indruisen tegen de doelen waar Nederland, samen met heel veel
andere landen wereldwijd, zich aan gebonden heeft via het Parijsakkoord van 2015. Door
jongeren actiever te betrekken in de besluitvorming, over wiens toekomst de besluiten die nu
genomen worden het grootste effect zullen hebben, kan ervoor gezorgd worden dat thema's als
klimaatverandering die bij jongeren leven serieuzer worden genomen.

3/7/2022 4:24 PM

13 Neem de input van belanghebbenden serieus. En doe dat structureel. Dat betekent dat je de
ideeën inventariseert in de fase waarin ze nog meegenomen kunnen worden. En laat zien waar
welke ideeën (deels) zijn benut. Mensen betrekken op het moment dat alles al in de steigers
staat wekt alleen maar ontevredenheid op. Voor ingewikkelde en/of gevoelige onderwerpen
past een burgerberaad goed. Als je belanghebbenden betrekt, zoals tijdens de strategische
heroriëntatie, wees dan volledig transparant. Dus deel ook de uitkomsten van de verschillende
tafels/onderwerpen. En ga er als raad en/of college daadwerkelijk mee aan de slag. Zorg voor
een zo representatief mogelijke afspiegeling van de Woerdense samenleving. Doe daar dus
zichtbaar je best voor. Betrek inwoners met specifieke deskundigheid en ervaring. Grote kans
dat zij ten behoeve van de gemeenschap om niet een steentje willen bijdragen. Dit verhoogt de
betrokkenheid en samenhang in onze gemeente en voorkomt uitgaven aan adviesbureaus.

3/7/2022 3:02 PM

14 Doelgroepgerichte enquêtes via gemeente medezeggenschaps app. met resultaat publicatie in
media. De drempel voor inspraak avonden -als die er al zijn - is hoog, terwijl communiceren via
mobiel meer van deze tijd is.

3/7/2022 2:50 PM

15 Voorinspraak houden zodat er nog geen scenario's bedacht zijn. Inwoners inzage geven in
lange en korte termijn effecten van hun inspraak

3/7/2022 12:40 PM

16 Bij sommige thema's zoals windturbine locaties en houtstook moet recht gedaan worden aan
de mensen die vlakbij wonen dan we overmatig wordt blootgesteld aan houtrook

3/6/2022 1:13 PM

17 Bestuurders dienen verantwoording af te leggen over de participatie dmv kwartaalberichten in
de lokale krant. Er moet een minimum aantal ideeën zijn overgenomen, bijvoorbeeld 50%.

3/6/2022 9:21 AM
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Betere rechten voor democratische participatie, bijvoorbeeld deelbesluiten overlaten aan een
selectie van bewoners.

18 Lokaal burgers en boeren betrekken 3/6/2022 9:15 AM

19 App groep per wijk Fixi introduceren!!!! 3/5/2022 9:58 AM

20 Het is moeilijk overzicht te krijgen hoe inspraak wordt verwerkt en welke status besluiten
hebben. Gemeenteambtenaren zeggen steevast ‘het mee te zullen nemen’

3/4/2022 10:29 AM

21 Digitale enquêtes zoals deze via digid inrichten, laagdrempelig houden en vooral niet bindend 3/4/2022 9:02 AM

22 Laat zien dat de gesprekken leiden tot concrete resultaten 3/3/2022 8:02 PM

23 Doe het goed of doe het niet, maar niet de indruk wekken dat inwoners en ondernemers
inspraak hebben terwijl dat vaak niet zo is

3/3/2022 7:17 PM

24 Beter taalgebruik en geen academische woordgebruik zodat mensen het snappen! 3/3/2022 5:54 PM

25 Participatie vindt pas plaats als alles al min of meer besloten is en dan wordt met de ideeën
van bewoners niets meer gedaan. Bewoners dus actief benaderen en vragen om mee te
denken

3/3/2022 5:09 PM

26 Er wordt niet echt geluisterd. Specifiek bij iets wat bij ons in de straat speelde was er
zogenaamd inspraak maar alles lag al vast. En dat ging om groenaanleg en opritten.

3/3/2022 5:00 PM
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Q3 Reductie afval (ontbreekt)Afval in de breedste zin doet afbreuk aan een
gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen aan reductie hiervan,

of op zijn minst niet verergeren.
Answered: 67 Skipped: 0

Hoe belangrijk vindt u dit thema?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik denk dat we altijd meer kunnen doen. 3/13/2022 11:48 AM

2 Supermarkten betrekken bij verpakkingsmogelijkheden van levensmiddelen 3/12/2022 11:44 AM

3 Er ligt vaak veel vuil naast de containers bij winkelcentrum Molenvliet. 3/12/2022 11:10 AM

4 Heb de indruk dat we t redelijk doen. Mogelijk meer prullebakken en vaker legen. 3/11/2022 4:54 PM
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5 Ik vind het raar dat ik moet betalen voor het inleveren van herbruikbare grondstoffen (hout,
metaal, papier etc.) bij de milieustraat.

3/11/2022 4:21 PM

6 Er zijn in onze gemeente nog VEEL groet ondergrondse afvalbakken waar ALLES BIJ
ELKAAR WORDT GEDUMPT.

3/11/2022 10:19 AM

7 Nadruk op vermindering van consumptie, en op hergebruik 3/10/2022 2:05 PM

8 Afval hoeft geen kwaad te zijn. Het kan ook een grondstof zijn. Circulariteit en recycling
moeten het thema zijn.

3/9/2022 11:48 AM

9 Inzetten op vermindering ipv scheiding. Stimuleren en informeren van burgers én bedrijven.
Een upcycle centrum! Een coördinator binnen de gemeente die reststromen en afnemers aan
elkaar koppelt

3/8/2022 10:09 PM

10 Overal ondergronds gaan. Het kost immers genoeg 3/8/2022 11:01 AM

11 Het is wat mij betreft vrij ongelofelijk dat in het jaar 2022 doelstellingen op het reduceren van
afval ontbreken. Het is ondertussen al wel zo'n jaar of 30 bekend dat vervuiling (voor een groot
stuk gecreerd door afval) leidt tot biodiversiteitsverlies en schade aan ecosystemen, waarvan
wij als mens volledig afhankelijk zijn. Ontzettend belangrijk dus dat er wordt ingezet op
reductie van afval op gemeenteniveau. Hogere boete's op afval op de grond gooien lijkt een
mooie start te zijn, of eens wat politieagenten neerzetten bij het nieuwe bankje in het
Westdampark waar elke dag ontzettend veel zooi door groepen jongeren op de grond wordt
gegooid. En dat in een park, op nog geen meter bij de Singel vandaan waar zoveel dieren in en
omheen leven. Strengere monitoring daar zou goed zijn.

3/7/2022 4:24 PM

12 Gescheiden afval faciliteiten genoeg, maar verpakkingen als afvalbron worden onvoldoende
gestuurd door overheden naar reductie dmv verpakkings heffing en/of statiegeld . Andere
suggesties is een centraal " to good to go" winkel punt inrichten om het winkeliers logistiek
makkelijker te maken om restproducten afval te verminderen. Wij gebruiken nu de togoodtogo
app met plezier)

3/7/2022 3:10 PM

13 Zero waste als doel. Er wordt onvoldoende ingezet op het voorkómen van afval. Waar
verpakkingsmateriaal onvermijdelijk is moet het 100% biologisch afbreekbaar zijn om
milieuschade te voorkomen. Woerden binnen 4 jaar des schoonste gemeente van Nederland.

3/7/2022 3:06 PM

14 Gescheiden afval inzamelen zoals nu gebeurd is een goed systeem, je wordt je bewust van
wat direct hergebruikt kan worden. Het zou mooi zijn als er meer promotie komt voor de
repairshops en meer punten waar spullen een tweede leven kunnen krijgen. Zoiets als
marktplaats. Meer ruimte voor kleine lokale producenten die in elke kern en standplaats krijgen
om alleen spullen te verkopen die in gemeente woerden geproduceerd zijn.

3/7/2022 12:46 PM

15 Veel afval wordt gedumpt (parkeerterreinen, sloten). Meer toezicht kan dit oplossen,
bijvoorbeeld met camera's

3/6/2022 1:15 PM

16 De maatregelen rondom afvalophaal vind ik een aardige start (beloon minder container ophaal).
Maar in het algemeen kan er veel meer. Bedrijven verplichten hier meer aan te doen.

3/6/2022 9:22 AM

17 Plastic en blik gebruik zwaar belasten. En hoger statiegeld recyclen bevorderen. Moet de norm
zijn.zware boetes zwerfafval. Schoolkinderen bewust maken

3/6/2022 9:21 AM

18 Ook voor appartementen groenafval inzamelen 3/5/2022 9:59 AM

19 Gft container op straat voor appartementen 3/4/2022 6:43 PM

20 Verpakkingen, vooral van plastic, verminderen 3/4/2022 12:57 PM

21 Ik kan me voorstellen dat dit onderwerp in een Omgevingsvisie ontbreekt, tenzij er
afvalverwerkingsinstallaties gepland moeten worden. Voor bedrijventerreinen zou wel meer
aandacht voor collectieve afvalverwerking, recycling en het Circulair maken van de economie
moeten zijn

3/4/2022 10:33 AM

22 Kosten milieustraat verdelen over inwoners, niet per ingeleverd vuil. Bedrijven weren middels
controle, niet kosten

3/4/2022 9:03 AM

23 Niet alleen afval scheiden, maar geen afval produceren bijv gratis vershoud bakjes / zakjes vd
gemeente verstrekken bij winkelcentra

3/3/2022 7:20 PM

24 Bij storm en wind eerst de plasticzakken ophalen zodat de rotzooi niet door de straten waait. 3/3/2022 5:56 PM
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Voor de plasticzakken betere voorziening treffen zodat ik ze niet in de beplanting behoef te
leggen.

25 Er zit veel symbool politiek in. Verder is de milieustraat te ver weg voor kleinere afgiften afval.
Dat wordt in mijn omgeving dus “anders opgelost”.

3/3/2022 5:02 PM

26 Veel zwerfafval in de wijk 3/3/2022 11:03 AM

27 Is dit iets voor de gemeente of een andere overheidstaak? 3/2/2022 4:40 PM

28 Meer repaircafe’s, of plekken waar je je kleding/schoenen kunt laten maken, de milieustraat
toegankelijker maken, voor Harmelenaren is de stort ver weg. Inwoners meer informeren en
onderwijzen/belonen in recyclen, afvalknijpers leveren aan elk huishouden, promoten bij
supermarkten om minder plastic te gebruiken zeker om groente en fruit, grotere papierkliko’s.
Een plastic kliko ipv die gele zakken die overal slingeren, elke week ophalen dan wel.

3/1/2022 10:13 AM
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Q4 Reductie (lucht)vervuiling (pag. 58)(Lucht)vervuiling in de breedste zin
doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen

aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
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1 Stank van openhaarden en het bemesten van weilanden. 3/12/2022 11:15 AM

2 Lastig om lokaal aan te pakken 3/11/2022 4:21 PM

3 Aanbrengen van geluidswallen langs de A12 3/11/2022 11:26 AM

4 Goed voorbeeld is een uitgebreid artikel over hout stoken in de krant 3/11/2022 10:20 AM
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5 Nog steeds geen geluidsscherm bij de A12 en daardoor ook veel fijnstof. 3/9/2022 7:11 PM

6 Vervuiling is een onderwerp dat gemeente moet tegengaan, maar waarbij ook een
verantwoordelijkheid bij de bewoners gelegd mag worden. Schoon achter laten of vaker fietsen
stimuleren

3/9/2022 11:51 AM

7 Focus ligt op wonen, niet op de effecten daarvan voor de omgeving. Ideeën vanuit bewoners
zijn er voldoende, waaronder: . Geluidswal langs A12 met zonnepanelen . Bos/natuurgebied
langs de Groenendaal tot aan Woerden . Snelfietspad

3/8/2022 8:52 PM

8 In lijn met mijn eerdere opmerkingen, is het vrij bizar dat er geen aandacht wordt besteed aan
het reduceren van (lucht)vervuiling terwijl al hele geruimte tijd bekend is dat dit ontzettend
schadelijk is voor het milieu en daarmee dus ook voor onszelf. 'Niet verergeren' is niet genoeg,
er dient ingezet te worden op reductie, willen we ook maar een hele kleine kans maken dat de
huidige generatie jongeren en de generaties die daarna volgen niet in een compleet onleefbare
wereld hoeven te leven. Een mooie eerste stap zou zijn om auto's en andere gemotoriseerde
voertuigen te verbieden in het stadscentrum om zo luchtvervuiling tegen te gaan.

3/7/2022 4:25 PM

9 Bewustwording dmv informatievoorziening vanuit de overheid. Meten is weten.Ik ben op
meerdere plaatsen buiten Nederland geweest, waar de lokale overheid luchtkwaliteit
meetpunten voorziet en meetgegevens met de inwoners deelt. Electrisch barbecueën , geen
houtskool open haard en vuurkorven, stimulering en faciliteren electrisch stadsverkeer /eigen
vervoersmiddelen gemeente Woerden allen electrisch en opgeladen op eigen zonnecollector
eenheid ( hulde voor de Lidl met haar zonnepanelen op parkeer faciliteiten)

3/7/2022 3:20 PM

10 Vervuiling van de omgeving is ziekmakend. Luchtvervuiling is erger dan het lijkt. Kijk naar de
zwarte aanslag op de kozijnen. Deze rotzooi ademen we ook in met longproblemen tot gevolg.
Oorzaken zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen, niet alleen van de A12, maar ook van lokaal verkeer
zoals oude benzine en dieselauto's. Maar ook stinkende brommers. En in toenemende mate
houtrook, vooral bij weinig wind. Ventilatie is daardoor soms onmogelijk. CO2 uitstoot en
andere broeikasgassen zijn niet zichtbaar maar hebben een verwoestende werking. Geen
genoegen nemen met berekeningen en gemiddelde concentraties (alle stoffen). De limieten
voor onze omgeving moeten in een progressief percentage in de tijd onder de maximaal
toegestane piekuitstoot komen (dus niet gemiddeld). Deze emissies moeten onafhankelijk
worden gemeten en niet berekend. Dus bijvoorbeeld ieder jaar 2% lagere uitstoot per
emissiesoort.

3/7/2022 3:16 PM

11 Meer promotie voor energiebesparende maatregelen, wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te
wekken. Meer aanplant van bomen en bij herinrichting van wijken en of straten een diversiteit
van bomen en struiken toepassen. Je kan als lokale overheid stimuleren dat je bedrijven
uitnodigd om zich te vestigen die nauwelijks uitstoot produceren.

3/7/2022 12:50 PM

12 Luchtvervuiling (fijnstof) door auto's wordt genoemd in bestemmingsplan; lokale vervuiling door
hout-stook in woonwijken overschrijdt de luchtvervuiling door auto's in extreme mate. 1 eco
houtkachel geeft een fijnstof uitstoot van circa 25 diesel vrachtauto's zonder roetfilter!

3/6/2022 1:17 PM

13 Gemeente verplaatst met komst Rembrandtbrug bijvoorbeeld dit probleem van de ene naar de
andere wijk.

3/6/2022 11:20 AM

14 Veel meer bewust wordingscampagnes 3/6/2022 9:24 AM

15 Betere bescherming van bewoners door afscherming van de snelweg. Geen vliegtuigen laag
boven Woerden, maar over de Noordzee.

3/6/2022 9:23 AM

16 Sluipverkeer ontmoedigen, autogebruik binnen de gemeente grenzen door eigen inwoners
sterker ontmoedigen. Parkeer locaties buiten stad.

3/5/2022 10:38 PM

17 Verbieden houtskool, zonder zuiveringsinstallatie 3/5/2022 10:00 AM

18 Minder veeteelt, schonere auto’s, alternatieve energie 3/4/2022 12:58 PM

19 Volgens mij wonen we in een gebied met een relatief schone lucht 3/4/2022 10:34 AM

20 Open haard en hout kachels verbieden en/of bestaande belasten 3/4/2022 10:12 AM

21 Beschermwal langs de A12 3/4/2022 8:21 AM

22 Meer groen 3/3/2022 7:21 PM

23 Grote doorgaande wegen met veel zwaar verkeer door woonwijken, inwoners met overlast van 3/3/2022 5:09 PM



Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

11 / 72

houtstook het zelf laten uitzoeken, vooral bomen verwijderen en niets terugplaatsen zijn
slechts voorbeelden. Gemeente zou zich moeten realiseren dat haar eerste taak is op te
komen voor het belang van de burgers

24 Speelt niet echt. Geen taak gemeente. 3/3/2022 5:03 PM

25 Ik woon in Hofwijkwest. Het geluid en luchtvervuilingen is enorm toegenomen. Ik zou hier de
oplossing niet 1.2 3 weten, omdat dat veelal landelijk geregeld moet worden, maar investeer in
goede fietspaden en stimuleer het wegdoen van 1 auto. Veel mensen hebben 2 auto’s. Wellicht
in samenwerking met werkgevers.

3/1/2022 10:16 AM
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Q5 Reductie geluidsoverlast (pag. 66)Geluidsoverlast in de breedste zin
doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen

aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
Answered: 67 Skipped: 0

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

34.33%
23

40.30%
27

23.88%
16

1.49%
1

0.00%
0

 
67

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

0.00%
0

13.43%
9

41.79%
28

28.36%
19

16.42%
11

 
67

# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik ervaar alleen overlast als de wind mijn kant opstaat, dan hoor ik de het verkeer op de A12,
vliegverkeer boven Woerden of als er een muziekevenement in het wijkpark is. Dat laatste vind
ik echt niet kunnen in een woonwijk. Sorry, in dit blokje heb ik geen ideeen maar geef ik alleen
aan waar ik tegenaanloop. Veel meer doen aan buurtverbinding, dan hebben we misschien
minder reisneigingen.

3/13/2022 11:52 AM

2 Geluidswallen installeren naast snelwegen 3/12/2022 11:45 AM
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3 Het geluid van de auto’s op de A12. 3/12/2022 11:16 AM

4 Wegverkeerslawaak en railverkeerslawaai moeten verminderen. Trein dwars door stad
Woerden moet echt stiller. Doorgaande verkeerswegen zoals bijv de Steinhagenseweg
verleggen naar rondwegen om zo sluipverkeer te vermijden

3/11/2022 4:57 PM

5 De A12 geeft behoorlijk wat overlast, een geluidswal bij Molenvliet zou niet gek zijn. 3/11/2022 4:22 PM

6 Wat dit betreft heb ik vooral last van het vuurwerk. Gelieve dit af te schasffen of op één plek in
de gemeente te laten gebeuren.

3/11/2022 10:22 AM

7 Geluidsscherm bij de A12 had er al lang moeten zijn 3/9/2022 7:12 PM

8 Dit lijkt geen aandacht gehad te hebben. Jammer. Goede doorgaande wegen en snelwegen zijn
nodig. Maar de aanap van geluidsoverlast moet direct mee genomen worden. Niet wachten op
klachten

3/9/2022 11:53 AM

9 Zie vorige vraag: . Geluidswal langs A12 met zonnepanelen . Bos/natuurgebied tussen
Groenendaal en A12, tot aan Woerden .

3/8/2022 8:53 PM

10 Geluidsoverlast is slecht voor mens, dier en natuur, wiers gezondheid wordt aangetast wanneer
hij/zij eraan wordt blootgesteld. Een gemeente die zichzelf hoofdstad van het Groene Hart
noemt zou in het bijzonder aandacht moeten besteden aan het reduceren van geluidsoverlast.
Gemotoriseerde voertuigen die boven een bepaald aantal pK uitkomen, zouden verboden
moeten worden in buitengebieden. Het is te zot voor woorden dat in de hoofdstad van het
Groene Hart en het Groene Hart zelf, motors in volle vaart over dijken en door polders en
natuurgebieden mogen scheuren.

3/7/2022 4:25 PM

11 Ben tevreden. Komt ook omdat wij een zeer goed geluidsgeisoleerde woning hebben 3/7/2022 3:22 PM

12 Binnen bebouwde kom 30km per uur. Dus niet alleen op woonerven maar overal binnen de
bebouwde kom. Hierop streng handhaven. Op A12 langs bebouwde kom 80km per uur.
Vliegtuigen verboden tussen 23.00 en 07.00 uur.

3/7/2022 3:19 PM

13 Geluidsoverlast is moeilijk te duiden en is voor een ieder een andere belevenis. Een mug
produceert slechts 40 Db maar, kan je wakker houden. Alle muggen verdelgen is geen
oplossing. Een snelweg produceert geluid, maar daar heb je het meeste last van als de wind
naar je toe is. Waar veel geluid is van het verkeer zou stil asfalt een oplossing kunnen zijn.
Stel rij-routes voor zwaar verkeer vast.Generieke maatregelen zij over het algemeen geen
oplossing. Maatwerk zal het meest effectief zijn. Windturbines produceren er veel
laagfrequente tonen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Zet niet nabij woon
centra's. Zorg dat er meer stiltegebieden komen waar mens en dier tot rust kunnen komen.

3/7/2022 1:01 PM

14 Op parkeerterreinen vindt vaak avonds en nachts samenscholing op van jongeren met harde
muziek vanuit auto's. Geen handhaving. Ook hier zouden camera's hulp kunnen bieden.

3/6/2022 1:18 PM

15 Gemeente neemt diverse besluiten (bijv Rembrandtbrug) waardoor geluidsoverlast op de
Hollandbaan steeds erger wordt en nu al dusdanig erg is dat je niet in de tuin zitten. Er wordt
echter geen enkele maatregel genomen om dit te verminderen.

3/6/2022 11:22 AM

16 Geluidswal bij harmelen met zonnepanelen 3/6/2022 9:24 AM

17 Geluidswal langs de A12, vliegroute boven Woerden veranderen. Betere handhaving
laagvliegende vliegtuigen

3/6/2022 9:24 AM

18 Hoef ik denk ik niet verder te onderbouwen als ik u zeg bewoner aan utrechtsestraatweg te
zijn….

3/5/2022 10:42 PM

19 Weinig problemen met geluidsoverlast. Misschien een thema bij de installatie van windmolens 3/4/2022 10:36 AM

20 Meer ingaan op meldingen over burenoverlast. Nu moet je,het zelf gaan oplossen 3/4/2022 8:30 AM

21 Beschermwal langs de A12 3/4/2022 8:21 AM

22 De herrie van de A12 is soms niet te harden. Bouw geluidsschermen met zonnepanelen langs
de A12.

3/3/2022 8:07 PM

23 Meer groen 3/3/2022 7:22 PM

24 Grote toename van geluidsoverlast is blijkbaar slechts jammer want daartegenover staat een 3/3/2022 5:10 PM
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groot algemeen belang… In de afweging zou het belang van inwoners zwaarder moeten wegen
dan dat van bedrijven

25 Hier is geen eerlijk antwoord mogelijk. Een geluidswal is mooi maar als dat Utrecht ruimte biedt
voor extra woningbouw dan wordt het anders. Harmelen is het afvoerputje van Woerden is een
terechte vrees.

3/3/2022 5:05 PM

26 Enorme herrie van de snelweg in Molenvliet-west, realiseer een geluidsscherm 3/2/2022 4:41 PM

27 Geluid A12 enorm toegenomen, zeer hinderlijk en slapen is lastig. Vaak zwarte (roet) ramen en
tuin tegels vanaf de A12. Maar ook het vliegverkeer. Grote vliegtuigen vliegen enorm laag over,
als je in de tuin zit kun je elkaar amper verstaan. Met vaak de westenwind is t zoemgeluid van
eventuele windmolens dan ook onacceptabel. Bij festivals bij Cattenbroekerplas ook tot laat
overlast van harde muziek.

3/1/2022 10:23 AM

28 Geen vergunning voor Summerlake in Wijkpark Molenvliet. Tussen 23.00 en 07.00 uur geen
vliegtuigen.

2/26/2022 7:35 PM
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Q6 Reductie bodemdaling (pag. 17, 25, 114)Bodemdaling is een bekend
(ongewenst) verschijnsel, is een grote bron van CO2-uitstoot en

veroorzaakt hogere kosten voor onderhoud van infrastructuur. Initiatieven
moeten bijdragen aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik weet er te weinig van. Maar zolang de bodem zakt, zijn we er nog niet. Om het simpel te
houden.

3/13/2022 11:53 AM

2 Geen gas- en olieboringen toestaan. 3/12/2022 11:46 AM
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3 Er is in Kameriken Zegveld veel aan reductie bodemdaling gedaan afgelopen jaren. 3/11/2022 1:26 PM

4 Hier weet ik te weinig van om een gefundeerde mening over te kunnen geven 3/10/2022 2:07 PM

5 Geen toestemmingen meer geven om polders diep te bemalen. 3/10/2022 11:38 AM

6 Ik ben hier als inwoner erg bezorgd over. Ik weet alleen absoluut niet wat ik of de gemeente er
aan kan doen.

3/9/2022 11:55 AM

7 Vraag is of dit op termijn oplosbaar is en we daar niet gewoon mee moeten leren leven. Meer
onderzoek zal zeker nodig zijn, als er geen structurele oplossingen zijn, dan moet je je
afvragen of je daar veel tijd, energie en geld in moet stoppen

3/8/2022 8:55 PM

8 In lijn met mijn eerdere commentaren omtrent het ontbreken van erkenning van
klimaatverandering in beleid van de gemeente Woerden, is bodemdaling een onderwerp dat
erkend zou moeten worden en waarvoor initiatieven opgezet zouden moeten worden om bij te
dragen aan reductie. Ook vanuit kostenperspectief is dit broodnodig: beter proactief handelen
en voorkomen, dan achteraf hoge kosten maken voor het opknappen van beschadigde
infrastructuur.

3/7/2022 4:25 PM

9 Goed grondwaterpeil beheer, Geen olie en gaswinning van marginale gasvelden stimuleer
natuurlijke oplossingen zoals . veengebied herstel

3/7/2022 3:30 PM

10 Voor zover ik weet staat dit in algemene zin goed op de agenda. Voor projecten dient
bodemdaling aantoonbaar voorkomen te worden.

3/7/2022 3:22 PM

11 Een groot deel van gemeente woerden is veenweidegebied. Samen met het waterschap zou er
gekeken moeten worden hoe dit te stoppen. Compartimentering van gebieden maakt het
mogelijk om waterpeilen, naar wens te regelen. Er zou een functionele beslissing genomen
moetenworden over : peil volgt functie of functie volgt peil.

3/7/2022 1:07 PM

12 Lokale gaswinning onder Woerden mag mits contractueel vooraf is overeengekomen dat
schade aan huizen wordt vergoed; is dat geregeld ?

3/6/2022 1:19 PM

13 waterpeil in de polder wordt door het waterschap nog steeds verlaagd! Waterschappen moeten
peil verhogen, ook om CO2 uitstoot tegen te gaan

3/6/2022 9:27 AM

14 Ik weet hier onvoldoende vanaf 3/6/2022 9:24 AM

15 Waterpeil verhogen, minder veeteelt 3/4/2022 12:59 PM

16 Wat staat ons te wachten met funderingsschade en de aansprakelijkheid daarvoor? Ik ben het
zicht kwijt

3/4/2022 10:37 AM

17 Landelijk probleem dus daar aanpakken (grondwaterpeil) 3/4/2022 10:14 AM

18 Het is tijd dat de lasten bij de profiterend partijen komt te liggen, het is verwerpelijk dat
woningen verzakken omdat boeren willen blijven rijden

3/4/2022 9:05 AM

19 Weinig info hierover 3/4/2022 8:31 AM

20 Dit is geen primaire taak van de gemeente, wel meedenken 3/2/2022 4:42 PM

21 Geen idee, ben ik niet in thuis. 3/1/2022 10:23 AM
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Q7 Maximaal draagvlak bij stakeholders (pag.104)De tijdigheid en kwaliteit
van de participatie en voor deelnemers herkenbare en aanvaardbare

oplossingen resulteert in maximaal draagvlak en snellere besluitvorming
(minder bezwaren en juridische procedures). Initiatiefnemers zijn

verantwoordelijk voor het participatieproces. Hiermee moet rekening
gehouden worden bij vergunningverlening.
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1 Zie mijn eerdere opmerkingen hierover Je kan aan een gemeenteraad geen 2000 pagina’s 3/11/2022 4:59 PM
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stukken voorleggen over belangrijke thema’s zoalsbestemmingsplannen en duurzame energie
transitie

2 Voorkomen is altijd beter. 3/11/2022 10:23 AM

3 Geen idee. Ik snap uw vraag niet. Houd svp op met het gebruik van dat lelijke woord
'stakeholders', en formulier uw vraag in fatsoenlijk en begrijpelijk Nederlands.

3/10/2022 2:09 PM

4 Zie eerdere opmerking 3/10/2022 11:39 AM

5 Eindeloze discussies over wie stakeholders zijn liever voorkomen. Uiteindelijk beslist de Raad. 3/9/2022 7:14 PM

6 Te weinig zelf mee te maken gehad. 3/9/2022 11:55 AM

7 Participatie eerder in het proces en op voor mensen begrijpelijke manieren. Niet iedereen gaat
naar informatie avonden

3/8/2022 10:12 PM

8 Wat hierbij belangrijk is, is dat de gemeente eerst zal moeten werken aan het terugwinnen van
vertrouwen bij de bewoners. als men ziet dat aangedragen ideeën terugkomen in plannen, zal
dat daar zeker aan bijdragen

3/8/2022 8:56 PM

9 Participatie komt nu al te laat op gang. Wat mogen we dan van commerciële bedrijven
verwachten? Draagvlak moet aan minimale eisen voldoen (x%) en aangetoond worden. Vooraf
communiceren dat dit een eis is bij vergunningverlening.

3/7/2022 3:26 PM

10 belangen omwonenden moet meer meegenomen worden; rechtvaardigheid is hier sleutelwoord 3/6/2022 1:24 PM

11 Zorg ervoor dat je de juiste mensen aan tafel krijgt. Bij de Rembrandtbrug is dat mis gelopen.
Geen bewoners langs de Hollandbaan zijn in het participatie traject betrokken geweest.

3/6/2022 11:24 AM

12 Direct de lokale bewoners betrekken en in dialoog naar de meest breed gedragen oplossing
werken.

3/6/2022 9:30 AM

13 Meer digitale mogelijkheden voor protest, zoals deze enquête 3/6/2022 9:26 AM

14 Meer direct contact met inwoners via social media. En koppel vooral resultaten van gemaakte
afspraken terug

3/5/2022 10:04 AM

15 De Omgevingswet is een poging belanghebbenden op het juiste moment bij een project te
betrekken. Mooie intentie, maar we zullen ziener het werkt

3/4/2022 10:39 AM

16 Dit onderwerp in minstens de helft van de gebuikte bewoording presenteren 3/4/2022 10:16 AM

17 Middels Omgevingswet kansen pakken 3/4/2022 9:05 AM

18 Er wordt te veel draagvlak gevraagd, vaak zijn inwoners angstig voor verandering, de
gemeente durft geen vergunning te verlenen zonder draagvlak uit angst voor raad van State en
dus komt er niets van de grond of veel te duur

3/3/2022 7:25 PM

19 Eenvoudiger toegang via internet. 3/3/2022 6:01 PM

20 Vrijwel altijd is het antwoord dat met deze inbreng niets gedaan wordt. Dat is geen participatie.
Ga over naar echte participatie!

3/3/2022 5:10 PM

21 Wantrouwen. Er wordt niet echt geluisterd. En de gemeente staat beetje aan zijlijn bij
projectontwikkelaaars die alleen uit zijn op geld verdienen.

3/3/2022 5:07 PM

22 Je kunt niet iedere inwoner of bedrijf integraal gelukkig maken. Je moet streven naar
draagvlak. Maar soms zijn minder populaire maatregelen nodig, zoals windmolens bij
energietransitie of goede fietspaden of rondwegen bij Woerden-Oost.

3/2/2022 4:45 PM

23 Nu worden we bijna niet gehoord en pas geïnformeerd als de heren onder de tafel al het een en
ander besloten hebben. De strekking “Wie betaald…..bepaald” waar is het geluid van inwoners
en direct betrokkenen. Niet alleen kijken naar wat het potentieel in euro’s oplevert, maar ook
kijken naar maatschappelijk belang en omwonenden.

3/1/2022 10:23 AM
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Q8 Gezond water (pag 67)Gezond water is vrij van (residuen van)
gifstoffen/verontreinigingen. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet

worden verbeterd en het waterwingebied moet worden beschermd. Water
uit de kraan moet van hoge kwaliteit blijven.
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1 Geen olie- en gasboringen toestaan, dit i.v.m. mogelijke aantasting kwaliteit grondwater. 3/12/2022 11:47 AM

2 Geen idee. Verantwoordelijkheid van waterschap en waterbedrijven 3/11/2022 5:00 PM

3 Geen olie/gaswinning, handen af van waterwingebied 3/11/2022 4:10 PM
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4 Om me heen zie ik alleen "dood" water. Het slootwater is bruin en troebel en er leeft niets
meer. Gevolg van de kreeften? Ik hoor er niets over en zie nooit iemand er enige aandacht aan
geven. De paddentrek is verdwenen: alle padden opgegeten?

3/10/2022 2:11 PM

5 Gezond water is belangrijk. Als inwoner wil je schoon drinkwater. We wonen in een waterrijk
gebied. Dit water moet van goede kwaliteit zijn voor een gezonde groene omgeving om in te
wonen en recreëren. Tot slot moeten we goed zorgen voor flora en fauna

3/9/2022 11:58 AM

6 Te weinig kennis/inzicht over dit onderwerp 3/8/2022 8:57 PM

7 In lijn met mijn eerdere commentaar t.a.v. het ontbreken van beleid op factoren die
klimaatverandering veroorzaken of geraakt worden door klimaatverandering, ben ik ook hier
van mening dat er zou moeten worden ingezet op gezond water om daarmee gezondheid van
mens, dier en natuur te borgen. Gezond water is van ontzettend groot belang voor het goed
functioneren van ecosystemen, waar wij als mens afhankelijk van zijn. Stel strenge regels in
voor bedrijven omtrent het eventuele directe lozen van gifstoffen/verontreinigende stoffen in
water. Daarnaast helpen maatregelen tot het reduceren van luchtverontreiniging ook om water
gezonder te maken. Een groot deel van luchtverontreinigende stoffen komen tenslotte in water
terecht.

3/7/2022 4:27 PM

8 Het waterwingebied loopt risico bij olie- en gaswinning. Dit is een risico dat wij niet mogen
tolereren. We kunnen niet zonder schoon water, wel zonder olie en gas. Uitstoot van gif door
gewasbeschermingsmiddelen uitbannen. Stimuleren van biologische landbouw.

3/7/2022 3:30 PM

9 Meer handhaving, er zijn voldoende regels voor beperking gebruik gifstoffen. . Zelf kan de
gemeente, met de inwoners en natuurorganisaties bekkens aanleggen met kleinschalige
biologische zuivering.

3/7/2022 1:11 PM

10 gaswinning kan drinkwater kwaliteit negatief beïnvloeden; stel harde eisen op t.a.v. gaswinning 3/6/2022 1:25 PM

11 Direct alle niet noodzakelijke bestrijdingsmidde verbieden, boeren en tuinders compenseren. 3/6/2022 9:32 AM

12 Minder veeteelt en pfas toepassingen verbieden 3/4/2022 1:00 PM

13 Op bedrijventerreinen meer watermanagement met meer opslag van regenwater, zodat minder
kraanwater nodig is

3/4/2022 10:41 AM

14 Water prijs verhogen 3/4/2022 10:17 AM

15 Bewustwording en verhogen belasting en kosten water 3/4/2022 9:06 AM

16 Met name de agrarische sector maakt er een potje van. Daar moet ingegrepen worden. 3/3/2022 8:09 PM

17 Terugbrengen van gebruik gifstoffen 3/3/2022 7:26 PM

18 Is dit een taak voor de gemeente? 3/3/2022 5:08 PM

19 Dit is geen taak van de gemeente, maar van het waterschap 3/2/2022 4:46 PM

20 Ik heb het idee dat het waterschap hier goed mee bezig is. Dat hiervoor (extra) betaald voor
moet worden lijkt me logisch.

3/1/2022 10:25 AM
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Q9 Gezond voedsel (waaronder landbouwtransitie pag. 8)Gezond voedsel
is vrij van (residuen van) gifstoffen en voedzaam. Productie van

biologische producten is daarom de norm en verleidingen in de omgeving
voor ongezond voedsel worden afgebouwd.

Answered: 67 Skipped: 0

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

40.30%
27

46.27%
31

13.43%
9

0.00%
0

0.00%
0

 
67

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

0.00%
0

17.91%
12

52.24%
35

19.40%
13

10.45%
7

 
67

# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Gezond voedsel stimuleren door Overheid en Supermarktketens, ongezond voedsel in prijs
verhogen.

3/12/2022 11:49 AM

2 Landelijke taak 3/11/2022 5:01 PM
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3 Lastig om lokaal uit te voeren 3/11/2022 4:23 PM

4 Nu al voldoende mogelijk voor bewust levende mensen. 3/11/2022 10:24 AM

5 Er kan en moet m.i. meer gedaan worden om het biologisch boeren te stimuleren. 3/10/2022 2:12 PM

6 Het moet wel betaalbaar blijven 3/9/2022 7:15 PM

7 De overgang naar meer biologisch is goed, maar moet in stapjes. De boeren en aangesloten
partijen op de voedselkring moeten de tijd en de kans krjjgen. En de bewoners moeten beter
geïnformeerd en gestimuleerd worden.

3/9/2022 12:01 PM

8 Veel meer aandacht en promotie voor lokaal geproduceerd voedsel 3/8/2022 10:13 PM

9 In principe eens, maar dit vraagt ook van bewoners het nodige. Men is verwend en levert niet
graag in, Attitude en bereidheid om meer te betalen voor eten/drinken zijn onderdeel daarvan.
Is een breder maatschappelijk probleem Suggesties: . werken aan bewustwording . belasting
op gezond eten lager . stimuleren zelfvoorzienend worden (volkstuintjes, cursussen,
begeleiding) .

3/8/2022 9:03 PM

10 Voedsel moet vrij van gifstoffen zijn, omdat de gifstoffen grondwater vervuilen wat weer allerlei
negatieve consequenties heeft (verlies aan biodiversiteit, afname in kwaliteit van de aarde en
daarmee de productiviteit van de landbouwgrond, vervuild water leidt tot acidificatie waardoor
water minder CO2 kan opnemen waardoor meer CO2 in de atmosfeer blijft hangen en de aarde
alleen nog maar verder opwarmt). Naast voedsel vrij van gifstoffen, zou er ook ingezet moeten
worden op plantaardig voedsel, dat gezonder is voor zowel mens als milieu. Vlees en
zuivelproductie is verantwoordelijk voor 14.5% van wereldwijde broeikasgassen. Switchen naar
een plantaardig dieet kan dit percentage enorm terugdringen. Meer informatie over waarom en
in hoeverre de klimaatimpact van plantaardig eten minder is dan van vlees/zuivel is hier te
vinden: https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/climate-impact-meat-vegetarian-vegan-
diets. Zet een publiekscampagne op om burgers aan te zetten tot het eten van minder vlees en
zuivel en geef alternatieven een podium.

3/7/2022 4:45 PM

11 Publieke bekendheid met gebruik van landbouw gif verhogen dmv verplichte "gif index" op
verpakkingen . Maandelijkse nominatie beste bio en of duurzaamheids bedrijf van woerden met
thema jaarfeest en verkiezing . Informatie campagnes in (lager-middelbaar)onderwijs
stimuleren en faciliteren over effecten van gif, micro plastics, conserveermiddelen, suiker e.d.

3/7/2022 3:44 PM

12 Je moet heel sterk in je schoenen staan om de verleidingen van slecht voedsel (vet, zoet,
zout) het hoofd te bieden. Stimuleren van gezond voedsel door hier ook lokaal feestelijke
aandacht voor te hebben. Stimuleer ook biologische landbouw, vegetarisch eten en biologische
veeteelt. Organiseer een proeverij van lokaal geproduceerde biologische producten. Geef
gemeentelijke vouchers uit voor gezond eten en drinken.

3/7/2022 3:41 PM

13 Veel te weinig toezicht en handhaving van de bestaande regels. Maak inwoners bewust, meer
algemene volkstuinen waar biologisch produkten verbouwd worden. Stimuleer herenboeren.

3/7/2022 1:14 PM

14 De meeste mensen zijn pas geinteresseerd in biologische producten als ze ernstig ziek zijn;
van raadsleden mag verwacht worden dat zij een lange termijn visie hebben. Dat is nu vaak
niet het geval.

3/6/2022 1:26 PM

15 Wat is biologisch? Dit is een containerbegrip. 3/6/2022 11:25 AM

16 Veel meer voorlichting. Verbieden allerlei slechte stoffen. Voedselbossen en biodiversiteit met
subsidies stimuleren.

3/6/2022 9:35 AM

17 De mogelijkheden om meer lokaal te kopen moeten uitgebreider en toegankelijker zijn. Het is
vaak niet duurder. Geef ruimte bij supermarkten voor lokale aanbieders. Supermarkten hebben
een te grote invloed op de markt omdat het maar enkele spelers zijn. Zo kan de inflatie ook
beperkt worden. Meer stalletjes in winkelcentra, beperking van de huren in winkelcentra, zodat
ook kleinere partijen die kunnen betalen.

3/6/2022 9:30 AM

18 Bilologisch verbouwen en boren verbeteren en stimuleren 3/4/2022 1:01 PM

19 Zelfoogsttuinen en volkstuinen zijn zowel recreatief als educatief 3/4/2022 10:42 AM

20 Onderwerp in normaal Nederlands verwoorden ( verleidingen in de omgeving voor ongezond
voedsel ? Aub zeg!!!!!)

3/4/2022 10:20 AM

21 Ws te groot voor de gemeente maar biologisch produceren moet goedkoper en niet-biologisch 3/3/2022 8:10 PM
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produceren moet belast worden

22 Ook promotie van biologische producten door deze evt mbv sudsidie goedkoper te maken 3/3/2022 7:27 PM

23 Gemeente kan hoog uit afzetmarkt voor gezond voedsel ondersteunen of educatie hierover.
Het is aan de agrariërs en andere overheden om hier te gaan handrlen

3/2/2022 4:48 PM

24 De veestapel is te groot, er wordt teveel gerommeld met ons eten. Stimuleer biologische
initiatieven en de verkoop vanaf het erf hiervan. Niet te veel doorslaan in het afbouwen van
ongezond voedsel, ik wil wat te kiezen hebben en soms is dat ongezond. Maak gezond eten
goedkoper en neem de scholen hier veel meer in mee.

3/1/2022 10:28 AM
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Q10 Gezonde energie (pag. 50, 51, 97, 99)Gezonde energie is
hernieuwbare energie zonder uitstoot van broeikasgassen. Daarom wordt
ruimte geboden aan duurzame opwek. Olie- en gaswinning wordt actief
tegengegaan (pag. 97,101).  Vermindering van het gebruik van fossiele

energie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Het plan voor het winnen van gas in onze buurt is er nog steeds! 3/12/2022 11:26 AM

2 Lastig op gemeentelijk nivo aan te pakken. Rijksnivo 3/11/2022 5:03 PM
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3 Met de hoge energieprijzen, onzekerheid van energielevering door de oorlog en krap
electriciteitsnet, zal gezonde energie aanzienlijke kosten met zich meebrengen. We zullen
bereid moeten zijn die kosten (naar draagkracht) te betalen.

3/11/2022 4:22 PM

4 Gebruik van Waterstof en kernenergie stimuleren . 3/11/2022 11:30 AM

5 Meer ondersteuning door gemeente bij gasvrij maken woningen (advies,
gemeentelijke/gezamenlijke inkoop van bijv. warmtepompen, verlenen subsidie e.d.)

3/10/2022 2:24 PM

6 Hier kan en moet veel meer aan gedaan worden. Begin allereerst met afname van de
consumptie. De nachtelijke lichtvervuiling is een belangrijk punt en vermindering hiervan (ook
door bewoners) kan op vele fronten veel opleveren.

3/10/2022 2:15 PM

7 Meer aanmoediging en uitleg van het belang hiervan is nodig door B&W 3/10/2022 11:40 AM

8 Geen gemeentelijke taak 3/9/2022 7:16 PM

9 Energie van de zon lijkt de minste schadelijke negatieve bijverschijnselen te hebben. Maar een
weiland vol zonnepanelen is niet de optie. We hebben die grond voor wonen, landbouw of groen
nodig. Er moet meer aandacht voor alternatieven plekken (het dak op?). Voor windmolens
moeten de feiten en fabels beter gescheiden worden voordat hier over besloten wordt. Dat mag
niet overgeslagen worden in de haast van een besluit

3/9/2022 12:05 PM

10 Woerdens politiek is te makkelijk tegen, zonder een haalbaar alternatief te bieden. Wees eerlijk
dat zo'n én wind nu nodig is, wellicht maar voor 20 jaar of zo... Maar blokkeer niet die opties nu
met een belofte dat het in de toekomst of op een andere plek wel wordt opgelost

3/8/2022 10:16 PM

11 Suggesties: . niet blindstaren op windturbines en zonnepanelen, maar openstaan voor en
durven onderzoeken wat de alternatieven zijn (kernenergie, aardwarmte, etc.)

3/8/2022 9:05 PM

12 De energietransitie lijkt niet een thema te zijn waar de gemeente Woerden zich op inzet. Zo
heeft het nog steeds een contract met - van alle kanten ontzettend onduurzame - Russische
energieleverancier Gasprom en zet het niet actief in op het uitbreiden van hernieuwbare energie
in de vorm van plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Zonnepanelen en windmolens zijn
geen 'vervuiling van het landschap': integendeel, het niet plaatsen ervan lijdt tot vervuiling van
het landschap (door hoge CO2-uitstoot van olie- en gaswinning en -verbruik) en uiteindelijk het
volledig verdwijnen van het landschap (door impact van hoge CO2-uitstoot worden immers al
onze ecosystemen systematisch afgebroken tot er niets meer van over blijft). Stimuleer aanleg
van zonnepanelen door het verstrekken van subsidies aan burgers, het leggen van
zonnepanelen op gebouwen die in beheer zijn van de gemeente en plaats windmolens in de
vele buitengebieden die Woerden rijk is. Zeg daarnaast zo snel mogelijk het contract met
Gazprom op en kies in plaats daarvan voor een duurzame energieleverancier (een lijst van
zulke leveranciers staat hier: https://thehappyactivist.org/gasgijzeling/). En een stap die
geclassificeerd kan worden als laaghangend fruit maar wel enorme impact kan hebben: doe als
gemeente mee aan Earth Hour en geef zo burgers het goede voorbeeld. Heb dit een jaar
geleden al aangekaart bij de gemeente Woerden en toen werd aangegeven dat mogelijkheden
om hieraan mee te doen onderzocht werden maar dat vanuit veiligheidsoverwegingen de
lichten van vastgoed in het beheer van de gemeente niet gedempt kan worden. Lijkt me dat
een uitzondering hierop gemaakt moet kunnen worden voor 1 uurtje per jaar. Zie meer details
hier: https://www.earthhour.org/. Als nu snel gehandeld wordt, bent u nog net op tijd voor de
volgende editie op 26 maart aanstaande...

3/7/2022 4:48 PM

13 Ruimte voor zonnecollectoren en collectieve faciliteiten (geluid/zonnepanelen langs langs A12)
Lidl type parkeerterreinen ook bij Aldi, Gamma, Praxis, McD , bedrijventerreinen,
gemeentehuis etc.)Vuilniswagens, en facilitair onderhoud rijdend materieel electrisch en/of
ombouw op waterstof.

3/7/2022 3:59 PM

14 Olie- en gaswinning is nog steeds niet van tafel. Met de oorlog in Oekraïne, het waarschijnlijke
stoppen van olie- en gasleveranties uit Rusland en de krankzinnige prijzen is de verleiding
groot om ook in Woerden olie- en gas te winnen. De raad moet deze verleiding weerstaan en
vol inzetten op hernieuwbare energie. Op dit punt zijn veel plannen gemaakt maar onvoldoende
resultaten geboekt. Deze crisis is een kans voor de energietransitie. En de transitie is de enige
manier om van de gasverslaving af te komen.

3/7/2022 3:47 PM

15 Los van zonnepanelen en windenergie zijn er nog vele andere mogelijkheden om energie die
verloren dreigt te gaan te hergebruiken. Warmte- krachtkoppelingen kunnen daarbij helpen.
Stimuleer het gebruik van vacuümbuis collectors (heatpipes) voordeel is dat dit geen extra
ruimte en energie kost.

3/7/2022 1:19 PM
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16 bio-massa / hout verbranding is niet duurzaam en veroorzaakt 2 tot 3x meer CO2 in de lucht
en extreem veel luchtvervuiling wat leidt tot ernstige ziekten (schatting 1000 - 3000 doden per
jaar). Dat is aanzienlijk meer dan door autoverkeer. B & W heeft zorgplicht voor de
luchtkwaliteit. Tot nog toe neemt zij niet haar verantwoordelijkheid hierin en verschuilt zich
achter smoezen. Tijdens de inspraak ronden over de energie transitie is dit ruimschoots naar
voren gekomen. We lezen er niets over in het omgevingsplan Woerden

3/6/2022 1:30 PM

17 Het thema ‘van het gas af’ voert teveel de boventoon. Richt je eerst op energiebesparing. 3/6/2022 11:26 AM

18 Veel meer aandacht en voorlichting over energie besparen zoals isolatie en bijvoorbeeld max
90 km op de snelweg. Meer fietsen ipv autorijden. Korte vluchten verbieden andere vluchten
zwaar belasten voor volledige CO2 compensatie.

3/6/2022 9:41 AM

19 Onmiddellijk verbieden van gaswinning onder Molenvliet. Daken vol met zonnepanelen en
inzetten op batterijtechnologie. Niet weer de grote marktpartijen de markt laten verzieken, maar
zelfstandigheid inwoners voorop.

3/6/2022 9:31 AM

20 Zonnepanelen en windmolens ( relatief kleine bij boerderijen) en toepassen bodem pompen en
maximale isolatie

3/4/2022 1:02 PM

21 Oorlog in Oekraïne geeft kwetsbaarheid aan en een katalysator voor duurzame energie moeten
zijn

3/4/2022 10:43 AM

22 Zonnevelden en windmolens neerzetten, betere voorlichting en tegengaan misinformatie 3/4/2022 9:07 AM

23 Wenig info hierover 3/4/2022 8:32 AM

24 Ik zie weinig initiatieven tot verduurzaming in deze. De gemeente zou meer voorlichting
kunnen geven en subsidies niet na een week al stoppen.

3/3/2022 8:12 PM

25 Gebruik maken van hoogte verschillen in de polder en energie opwekken dmv watermolens,
niet schadelijk voor milieu, water stroomt altijd en geen horizonvervuiling

3/3/2022 7:29 PM

26 Ook hier zou de impact voor omwonenden minimaal moeten zijn. Zonne-energie heeft de
voorkeur boven windmolens veel te dicht bij woonwijken. Meer nadruk op reductie van gebruik
zou beter zijn

3/3/2022 5:12 PM

27 Begin eerst maar met nieuwe wijken. Subsidiëring is waardeloos. Oud huis geïsoleerd en je
krijgt niets.

3/3/2022 5:10 PM

28 We moeten over naar een klimaatbestendig en onafhankelijke energievoorziening. Dus hoewel
ik het ook echt niet mooi vind in het landschap en het niet te dicht bij een woonwijk moet
komen, zullen we toch windenergie en zonne-energie in de gemeente moeten realiseren

3/2/2022 4:50 PM

29 Windmolens in woongebied is onacceptabel, zonnepanelen op huizen en bedrijfsgebouwen is
zinvoller dan die lelijke zonnepanelen velden, hij jet nieuw bouwen van het gas af. Ik wil dit niet
door de strot geduwd krijgen en op hoge kosten gejaagd worden door de ambitie van een
gemeente bestuur. Van alle kanten betalen we ons inmiddels blauw aan gemeentelijke laten en
de energie transitie voelt als een paradepaardje van het bestuur en niet als haalbaar voor de
gemiddelde burger. Plaats die windmolens dan maar in uw eigen achtertuin, maar ja. dat wilt u
zelf ook niet. Ik woon al aan de zeer drukke en vervuilende A12, aan de aanvliegroute van
Schiphol en zijn did windmolens dan ook nog nodig? Ik snap dat ze er moeten komen, maar
perse in woongebied? Steun burgerinitiatieven en duw de energie transitie niet door de strot
van de inwoner.

3/1/2022 10:34 AM
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Q11 Gezonde natuur en milieu (pag. 67)Gezondheid van milieu, flora en
fauna. Ons individueel en collectief handelen moet bijdragen aan de

gezondheid van milieu, flora en fauna. De gezondheid hiervan is bepalend
voor de gezondheid van alles wat leeft, inclusief wijzelf en toekomstige

generaties. Een milieu effect rapportage (MER) is bij een kans op of
vermoeden van schadelijke gevolgen noodzakelijk.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Er worden in Woerden nog veel te gemakkelijk bomen gekapt, die zogenaamd in de weg staan 3/12/2022 11:30 AM
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of onveilig zijn.

2 Zeker belangrijk ik ga ervanuit dat er altijd al een MER wordt gemaaktbij ingrepen 3/11/2022 5:04 PM

3 Meer lijn in de aanpak, en minder bureaucratie 3/11/2022 4:25 PM

4 Woerden noemt zichzelf groen maar is het helemaal niet. Ook hier: doe iets aan de nachtelijke
lichtvervuiling! Die is desastreus voor de biodiversiteit en vraag onnodig veel energie.

3/10/2022 2:16 PM

5 In Woerden worden nog steeds veel grote bomen geveld en weinig kleintjes terug gezet. 3/10/2022 11:41 AM

6 Ban de bureaucratie uit 3/9/2022 7:18 PM

7 Dit is onze verantwoordelijkheid. Inzicht geeft antwoorden en gerichte juiste tijdige actie. 3/9/2022 12:06 PM

8 Meer inhoudelijke kennis bij de gemeente zelf. Plannen door ambtenaren laten maken en uit de
politieke sfeer halen

3/8/2022 10:18 PM

9 Een global probleem, wat vraagt om global aanpak. Lijkt vooralsnog redelijk utopisch.
Suggesties: . individueel (blijven) stimuleren van ideeën . collectieve normen stellen en toezien
op naleving

3/8/2022 9:10 PM

10 Doordat Woerden in haar beleid niet lijkt in te zetten op het bewerkstelligen van de
energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering door o.a. uitbreiding van
hernieuwbare energiebronnen, tegengaan van luchtvervuiling en tegengaan van afvalreductie,
ziet het er niet naar uit dat de gemeente kan gaan bijdragen aan de gezondheid van milieu,
flora en fauna. Inzet op de hiervoor genoemde thema's is van essentieel belang om een
gezond milieu te kunnen garanderen. Goed idee van de milieu effect rapportage, maar deze
heeft alleen maar zin als de rapporterende partijen vervolgens ook verantwoordelijk worden
gehouden voor hetgeen ze aan schade berokkend hebben, anders is rapportage te vrijblijvend.

3/7/2022 4:48 PM

11 Wij zijn gezegend met het Bredius park dichtbij, maar waar zijn de (grote)parken in Snel en
Polanen, en andere nieuwbouw gebieden zoals de bedrijventerreinen die nu gedeeltelijk voor
bewoning worden vrij gegeven? Ingezaaide bloembermen (zoals in Zoetermeer)? Word
nagedacht over extra milieucompensatie (beplanting) of weekend recreatieve faciliteiten in
bedrijfsterrein gebieden ?

3/7/2022 4:13 PM

12 Stimuleer het bewustzijn dat we niet zonder gezonde natuur en milieu kunnen. De mens is zelf
onderdeel van de natuur en staat er niet los van. Dat is een enorme vergissing. Schadelijke
gevolgen moeten niet getolereerd worden. Ook niet als dat vervelend is voor gevestigde
belangen.

3/7/2022 3:50 PM

13 De MER kent vele beperkingen en is een vrij technisch middel. 3/7/2022 1:20 PM

14 Ook hier geldt dat de extreme lokale luchtvervuiling in woonwijken door houtkachels niet is
meegenomen. Slecht.

3/6/2022 1:31 PM

15 Veel meer rekening houden voor alles wat leeft. Nooit bouwen in het goud van woerden 3/6/2022 9:43 AM

16 Meer controle op naleving, stop het kappen van bomen, er moeten bomen bijkomen. En dat
gebeurt nauwelijks.

3/6/2022 9:33 AM

17 Overheid maakt veel beleid op papieren werkelijkheid. Volgens mij is echt meten belangrijker 3/4/2022 10:44 AM

18 Dichter bij de burger brengen door actief aktie voor te stellen en aandacht te genereren 3/4/2022 10:25 AM

19 Hoger inzetten op vergroening en participatie bewoners door agressievere marketing en meer
subsidie

3/4/2022 9:08 AM

20 Nog meer burgerinitiatief 3/4/2022 8:33 AM

21 Maak het auto’s lastiger de stad in te rijden, promoot de fiets en OV. Verbied daarnaast het
volledig betegelen van voor- en achtertuinen en handhaaf dat ook!

3/3/2022 8:13 PM

22 Er moet een betere balans komen tussen ondernemen, bouwen, wonen en milieu. Nu komt er
niets van de grond of het duurt eindeloos lang omdat er aan te veel (soms veranderende)
normen moet worden voldaan

3/3/2022 7:34 PM

23 Er kan heel veel meer in Woerden als het gaat om biodiversiteit. Een stadsecoloog is dringend
gewenst.

3/3/2022 6:04 PM

24 Vergeten wordt dat weilanden etc ook natuurwaarden hebben. En recreatieve waarde. Ook in 3/3/2022 5:13 PM
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meer verstedelijkte dorpen als Harmelen. Groene buffer tussen Woerden en Utrecht, maar als
Woerden niet wakker blijft straks ingelijfd bij Utrecht.

25 Gezondheid is ook voldoende ruimte voor spelen,recreatief wandelen, fietsen en zwemmen.
Dus bij nieuwe wijken ook kijken naar trapveldjes

3/2/2022 4:52 PM
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Q12 Gezondheid inwoners (pag. 67)De gezondheid van inwoners betreft
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van ieder individu op korte

en lange termijn. Initiatieven moeten hier bij voorkeur aan bijdragen en
mogen in ieder geval geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid

van inwoners. Hierbij geldt het voorzorgsbeginsel.
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1 Er moeten meer goede voetpaden komen en veilige fietspaden met éénrichting verkeer. Als
een fietspad voor twee richting bedoeld is moet dit duidelijk zijn d.m.v. een verkeersbord een
een stippellijn in het midden.

3/12/2022 11:35 AM
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2 Hier kan ik niks mee. Wat is het voorzorgsbeginsel? 3/11/2022 5:05 PM

3 Belangrijk om theater, bioscoop, zwembad en gemeenschapshuizen te behouden, ook als daar
geld bij moet

3/11/2022 4:27 PM

4 Lastig om lokaal beleid op te maken 3/11/2022 4:23 PM

5 Inrichten van huisartsenpost en Spoedeisende hulp post in Woerden 3/11/2022 11:32 AM

6 Een weekend-dienst voor eerste hulp is ZEER belangrijk 3/11/2022 10:27 AM

7 Kan ik onvoldoende beoordelen. 3/10/2022 2:17 PM

8 Bed de SDG doelstellingen in het gemeentelijke beleid in. 3/9/2022 7:19 PM

9 Dit is voor mij bij uitstek iets waar een gemeente een grote rol moet spelen. Gezondheid
bevorderen met sport, recreatie (fiets of wandel) en cultuur (mentale gezondheid), door
voldoende mogelijkheden en stimulans. En mocht er dan toch iets zijn, dan is er voldoende
goede (medische) hulp in de gemeente

3/9/2022 12:10 PM

10 Meer nadruk op (en geld voor) preventie en gezonde leefstijl 3/8/2022 10:19 PM

11 Suggesties: . Ziekenhuis Woerden weer openen . Samenwerking gemeente -
vrijwilligersorganisaties goed blijven monitoren

3/8/2022 9:13 PM

12 Onbegrijpelijk dat het Hofpoortziekenhuis niet meer in functie is als voorheen. Medische zorg
voor een stad als Woerden mag niet een kwestie van doorsturen naar Leidsche Rijn of elders
zijn.

3/7/2022 4:17 PM

13 De gezondheid van de inwoners wordt door heel veel factoren beïnvloed. Helemaal eens dat
binnen de bevoegdheid van de gemeente er alles aan gedaan moet worden om de gezondheid
te bevorderen. Volgens mij heeft de gemeente op dit punt een zorgplicht. Dit betekent concreet
dat er geen vergunningen mogen worden afgegeven die ten koste kunnen gaan van de
gezondheid van onze inwoners.

3/7/2022 3:54 PM

14 Luchtvervuiling door houtstook veroorzaakt 1000 - 3000 doden per jaar in NL; College en B &
W heeft zorgplicht om luchtvervuiling tegen te gaan. Maatregelen zijn zeer eenvoudig. Waarom
doen zij niets ?

3/6/2022 1:32 PM

15 Gezond leven en bewegen stimuleren. 3/6/2022 9:45 AM

16 Kan altijd beter 3/5/2022 10:46 PM

17 Betere hulp mensen met echte problemen 3/4/2022 1:03 PM

18 Er is een collectieve inspanning nodig om gezondheid van de bevolking beter te monitoren en
dan preventief problemen aan te pakken

3/4/2022 10:46 AM

19 Functie Antonius Woerden moet blijven 3/4/2022 8:34 AM

20 Meer initiatieven / mogelijkheden voor jeugd 12-18 jaar 3/3/2022 7:35 PM

21 Ziekenhuis terug! en met name eerste hulp post! 3/3/2022 6:05 PM

22 Er wordt te makkelijk voor belang van bedrijven gekozen. Doe dat niet 3/3/2022 5:14 PM

23 Zie discussie over windmolens. Wordt er gewoon doorgedrukt zonder te kijken naar gezondheid
en welzijn.

3/3/2022 5:14 PM

24 Dus meer mogelijkheden om buiten te zwemmen,spelen,wandelen en fietsen 3/2/2022 4:53 PM

25 Jeugdzorg met de lange wachttijden, SEH van t hofpoort dicht, lange wachttijden aan de
telefoon van de huisarts (gemiddeld 20 min). Oplossing weet ik zo niet, maar zorgelijk is het
wel

3/1/2022 10:37 AM
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Q13 Reductie kosten gezondheidszorg / WMO (ontbreekt)Een gezonde
leefomgeving en alle thema’s die hieraan bijdragen of afbreuk doen hebben

uiteindelijk invloed op lagere of hogere kosten voor gezondheidszorg en
ondersteuning vanuit het sociaal domein. De invloed van het beoogde en

gevoerde beleid zou ook in euro’s zichtbaar moeten worden (naast
ecologisch, emotioneel en sociaal). Investeringen in thema's waarbij de

effecten direct of indirect leiden tot een gezonde leefomgeving en
gezondheid van mens en dier zijn de knoppen waaraan gedraaid kan
worden en resulteren zo op langere termijn expliciet in lagere kosten.
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Dit is een heel ingewikkeld thema, de tekst onder dit punt is lastig te vatten zo kan ik er niks
mee

3/11/2022 5:07 PM

2 Ik vind spoedeisende hulp / huisartsenpost in Woerden belangrijker dan reductie kosten
gezondheidszorg. Voor die reductie is al veel geprobeerd, met weinig resultaat. Verminderen
bureaucratie en van versnippering in de zorg is daarvoor nodig.

3/11/2022 4:31 PM

3 Is meer een landelijk thema 3/11/2022 4:24 PM

4 Preventie van ziekte en zorgen kan op meerdere manieren verbeterd worden. 3/10/2022 2:18 PM

5 De kosten lopen de laatste tijd uit de hand 3/9/2022 7:20 PM

6 Inzicht geeft betere keuzes! 3/9/2022 12:11 PM

7 Meer rekening houden met de langetermijneffecten van de beslissingen. Vooral ook indirect.
Dus het gevolg van de eerdere thema's meenemen en hier bewust op sturen. Meer gezondheid
= minder kosten gezondheidszorg.

3/7/2022 3:57 PM

8 Alle ideeën en ontwikkelingen zouden getoetst moeten worden op de vraag: wat doet het met
de gezondheid van de bewoners.

3/6/2022 1:33 PM

9 Stopzetten schaalvergroting en marktwerking in de zorg. Minder bureaucratie 3/6/2022 9:35 AM

10 Ik weet niet goed welke rol de gemeente hierbij kan spelen 3/5/2022 10:08 AM

11 Is dit een thema voor de Omgevingsvisie? 3/4/2022 10:47 AM

12 Wordt wenig meegedaan 3/4/2022 8:34 AM

13 Zorg voor een HAP in Woerden. 3/3/2022 8:15 PM

14 WMO, jeugdzorg, onderwijs, OV, energietransitie en -voorziening weer terug naar het rijk
Gemeentes zijn te klein en hebben te weinig expertise op deze gebieden

3/3/2022 7:39 PM

15 Toegankelijkheid gezondheidszorg kan beter. 3/3/2022 5:15 PM

16 Zorg is meestal te duur en word weinig van vergoed. 3/3/2022 11:05 AM
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Q14 Goede infrastructuur (pag. 43)De gemeentelijke infrastructuur is het
geheel van voorzieningen dat nodig is om de gemeente Woerden perfect
te laten functioneren waaronder wegen, openbaar vervoer, ouderen- en

gezondheidszorg, energie, water, scholen, ICT etc. Dit geheel vormt een
randvoorwaarde voor de goede kwaliteit van de leefomgeving en voor

inwoners aantrekkelijke mobiliteit die ook het milieu heel houdt.
Answered: 67 Skipped: 0

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

26.87%
18

56.72%
38

14.93%
10

1.49%
1

0.00%
0

 
67

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

2.99%
2

28.36%
19

40.30%
27

28.36%
19

0.00%
0

 
67

# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Infrastructuur niet rondom automobilist maar automobilist laten aanpassen. 3/13/2022 11:59 AM
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2 Verbetering OV heeft hoge prioriteit, is nu slecht in Woerden 3/12/2022 11:51 AM

3 Een huisartsenpost en apotheek 7/24 is een must! We hebben nog steeds geen
glasvezelverbinding.

3/12/2022 11:45 AM

4 Lijkt me vanzelfsprekend Groots en meeslepende tekst Kan ik zo niks mee 3/11/2022 5:08 PM

5 betere afstemming herstel wegennet 3/11/2022 11:56 AM

6 Voor het fietsverkeer kan er meer gedaan worden. 3/10/2022 2:18 PM

7 Prestigeprojecten krijgen hier voorrang... Er blijft te weinig geld over voor de basiszaken, voor
de bevolking.

3/10/2022 11:42 AM

8 Nog steeds geen glasvezel in de Woerdense woonwijken. 3/9/2022 7:21 PM

9 Erg breed om te beantwoorden. Maar voor mij wel een thema voor de lokale politiek 3/9/2022 12:12 PM

10 Er zou meer op fietsen gestimuleerd kunnen worden.fietsen en lopen /ov altijd als
uitgangspunt, auto's volgen

3/8/2022 10:22 PM

11 . infrastructuur moet integraal onderdeel worden van (woningbouw) plannen . betere
samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen gemeentehuis (zijn nu vaak eilandjes)

3/8/2022 9:19 PM

12 Her en der (ook in de Bloemenbuurt) is de bestrating gevaarlijk slecht Tempo met glasvezel? 3/8/2022 11:06 AM

13 Hoewel we in algemene zin een goede infrastructuur hebben is het bizar en onacceptabel dat
er geen spoedeisende hulp meer is in Woerden. Dit moet terugkomen. Op gebied van mobiliteit
is het van belang om fietsen meer te promoten. Zorg voor een dekkend netwerk van
innovatieve laadsystemen en opslag van lokaal opgewekte energie. Met name voor mensen
die hun EV niet voor de deur kunnen laden.

3/7/2022 4:03 PM

14 Door ict is het niet nodig meer wegen aan te leggen; corona crisis heeft dat ons duidelijk
gemaakt en heeft dat bewezen. Niet investeren in meer wegen. Wel onderhoud.

3/6/2022 1:34 PM

15 Stimuleer vermindering autoverkeer. Geen wegen toevoegen. Fit is het groene hart! 3/6/2022 9:48 AM

16 Vooral de toegankelijkheid van de Staatsliedenbuurt baart mij zorgen, vanwege onvoldoende
doorstroom mogelijkheden van het gemotoriseerde verkeer

3/5/2022 10:10 AM

17 Meer en breder fietspaden 3/4/2022 1:05 PM

18 Is dit een thema voor de Omgevingsvisie? 3/4/2022 10:48 AM

19 En dus? Welke maatregel of voorstel cq advies 3/4/2022 10:28 AM

20 Verkeerssituatie Woerden . O.a. Rotonde nabij winkelcentrum Snel en Polanen in de spits
verkeerslichten.

3/4/2022 8:36 AM

21 Meer voorzieningen voor jeugd 12-18 zijn NU noodzakelijk En westelijke randweg met brug op
logische (goedkopere) locatie

3/3/2022 7:41 PM

22 Erg brede vraag. Bereikbaarheid is goed, maar is ook gevaar voor teveel woningbouw. 3/3/2022 5:17 PM

23 Fietsen kan beter gestimuleerd en gafaciliteerd worden. Meer aantrekkelijke fietsverbinding bij
wegwerkzaamheden meer Prioriteit bij fietsers ( boerendijk, Oostdam) Stop met het project
Rembrandtbrug inclusief wegen van en naar brug. Enorme geldverspilling. Leg liever
randwegen aan of nog beter leg meer fietsbruggen

3/2/2022 4:57 PM

24 Het wegdek in Harmelen is op veel plekken slecht. Soms voelt het of al t geld naar Woerden
gaat en de kleine kernen achterblijven.

3/1/2022 10:39 AM
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Q15 Integraal en integer openbaar bestuur (ontbreekt)Succesvolle
invoering van de Omgevingswet vereist een integrale en integere vorm van

besturen. Wat zijn de criteria? Hoe is geborgd dat (ongewenste)
beïnvloeding, lobby, vermenging van onder- en bovenwereld en (schijn)

van belangenverstrengeling wordt voorkomen? Hoe bereiken we dat
belangen van inwoners beschermd worden en onvermijdelijke schade

wordt gecompenseerd?
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1 Hoort een andere bestuurscultuur bij dan de huidige . Op nationaal nivo en gemeentelijk nivo
kost dat jaren om die te krijgen. Er mee beginnen zou ik zeggen door het vooral anders te doen
ipv beloven

3/11/2022 5:10 PM

2 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:19 PM

3 Geen beeld van 3/10/2022 11:43 AM

4 Het zijn Woerdense kliekjes die de dienst uitmaken 3/9/2022 7:22 PM

5 We mogen als inwoners blij zijn dat mensen in de raad willen of wethouder willen zijn. Door hen
goed op te leiden en ondersteunen moet gezorgd worden dat ze hun werk goed kunnen doen.
Zoek het in uitbreiden van kennis en vaardigheden ipv regeltjes of te veel inspraakrondes

3/9/2022 12:15 PM

6 Zie eerdere opmerkingen: . terugwinnen vertrouwen . bewoners eerder betrekken . durven
afwijken van ingenomen standpunten . gemaakte keuzes beter uitleggen

3/8/2022 9:22 PM

7 Op de goeie weg met inspraakavonden. Wordt belangrijker door ingewikkeldere materie
(publieke belangenafweging zal een punt worden)

3/8/2022 11:09 AM

8 Algemeen bekend is dat de invoering van de Omgevingswet een cultuurwijziging vereist. Het
vereist integraal werken in plaats van sectoraal werken zoals men gewend is. Meer vrijheden,
minder regels en afwezigheid van jurisprudentie maken mogelijk dat snelle slimmerds met dure
advocaten hun slag slaan zodra ze de kans krijgen. Dit vereist dat we streng beginnen en na
voldoende ervaring de teugels kunnen laten vieren. Als de raad dat wil. De raad doet er wijs
aan om af te dwingen bij initiatiefnemers (waaronder de gemeente zelf) dat belangen van
inwoners worden beschermd, plannen in een vroeg stadium worden besproken met
belanghebbenden en dat eventuele schade die onvermijdelijk is wordt gecompenseerd,
inclusief de 4% schadeforfait voor waardedaling van woningen. Dit is een vorm van integer
bestuur.

3/7/2022 4:15 PM

9 Geef alle ambtenaren en raadsleden het boek 'Winst van integriteit' dat helpt vast wel 3/7/2022 1:28 PM

10 Het is duidelijk dat hout-stook niet wordt aangepakt omdat een aantal raadsleden hierin
persoonlijke belangen hebben. Dit is geen vermoeden, maar 100 % zeker. Dat kan natuurlijk
niet. Tegenovergestelde van integer beleid.

3/6/2022 1:36 PM

11 Echt luisteren naar inwoners en er echt iets mee doen. 3/6/2022 9:49 AM

12 Besluitvorming waarbij vriendjes zijn betrokken, altijd afstaan aan iemand anders. Duidelijke
richtlijnen welke activiteiten mogen (etentjes, geschenken, voetbalkaartjes, etc). Bij elk besluit
de beïnvloeding als paragraaf opnemen, zodat het te controleren valt.

3/6/2022 9:38 AM

13 Geef inwoners meer invloed bijvoorbeeld via RtC: the Right to Challenge 3/5/2022 10:13 AM

14 Heb niet de indruk dat Woerden vergeven is van ‘vriendjespolitiek ‘ 3/4/2022 10:49 AM

15 Andere inrichting openbaarheid besluitvorming. Voor weinig mensen te vinden, zelfs intern bij
gemeente slechte toegankelijkheid informatie onder afdelingen

3/4/2022 9:12 AM

16 Ook weinig info 3/4/2022 8:37 AM

17 Communicatie: snel en duidelijk 3/3/2022 7:43 PM

18 Geen vertrouwen in de gemeente. Te weinig kennis in gemeentehuis, wethouders gaan en
komen en zijn niet echt betrokken bij het gebied. Gemeente wordt overruled door
projectontwikkelaars etc

3/3/2022 5:19 PM

19 Bescherm kwetsbare waarden zoals natuur, Cultuurhistorie en waterkwaliteit 3/2/2022 4:59 PM

20 Als gewone man, krijg je niets gedaan. De grote reuzen, de mensen met geld bepalen de
uitkomst of een ambitieus bestuur die vooral bezig zijn met eigen CV dan te luisteren naar
inwoners. Door de strot geduwd beleid en ellenlange procedures wanneer je iets wilt of het
ergens niet mee eens bent.

3/1/2022 10:42 AM
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Q16 Integraal onderwijs (ontbreekt)De kwaliteit van onderwijs is mede
bepalend voor het niveau van algemene vorming. Algemene vorming
beoogt “het bijbrengen van die kennis en vaardigheden die voor ieder
volwassen lid van de samenleving als zodanig, gewenst zijn.” Op de

langere termijn is dit van grote invloed op de kwaliteit van onze
leefomgeving. De thema’s uit de Omgevingsvisie moeten daarom bij
voorkeur integraal behandeld worden als onderwerp binnen de les

algemene vorming/burgerschap, gekoppeld aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s).
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 oa- Makkelijke en meer verkrijgbare boekjes voor anderstaligen/vluchtelingen: plaatjes met
nederlandse tekst eronder (en taal van herkomst.)

3/13/2022 12:02 PM

2 Weet niet wat SDG s zijn, weet ook niet waar de les algemene vorming wordt gegeven 3/11/2022 5:11 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:19 PM

4 Scholen moeten seeds groter worden ipv meer aandacht voor kinderen in kleinere klassen. 3/10/2022 11:43 AM

5 Risico van partijafhankelijk visie is te groot in het onderwijs 3/9/2022 7:25 PM

6 Onderwijs is zeer belangrijk. Maar ieder kind is anders. Geef maatwerkoplossingen waar nodig
ipv 1 oplossing

3/9/2022 12:16 PM

7 Voorzover een gemeenten invloed heeft zou school veel meer moeten gaan over goed
burgerschap, natuurlijk leven... Over welzijn. En minder over cognitie en competitie

3/8/2022 10:25 PM

8 Eens als het om brede maatschappelijke zaken gaat Als het om lokale zaken gaat, is de vraag
of dat altijd zinvol is Geen suggesties

3/8/2022 9:24 PM

9 Meer cursussen vanuit de geneente 3/8/2022 11:10 AM

10 Ontzettend goed plan om de SDGs te integreren in lesgeven. Bewustzijn creeeren over welke
immense problemen we als wereld momenteel en in de nabije toekomst voorstaan is
essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen vanuit zichzelf gaat bijdragen aan een duurzamere
wereld waarin deze problemen naar de achtergrond kunnen verdwijnen.

3/7/2022 4:48 PM

11 De sdg's zijn niet voor niets ontwikkeld door de UN en kunt u zien als een overkoepelende
omgevingsvisie voor de wereld. Een fors aantal van deze doelen komt overeen met de thema's
in de Omgevingsvisie. Laten we ons inspannen om dit met de paplepel in te gieten. Bied als
gemeente faciliteiten om deze onderwerpen op een bij de school passende manier te
bespreken. Interactieve natuur- ,milieu- en omgevingseducatie. Met prijsvragen, games,
verbeterprojecten etc.

3/7/2022 4:22 PM

12 Hier is ook een taak voor de ouders/opvoeders weggelegd. 3/6/2022 11:29 AM

13 Voorlichting en vorming veel meer aandacht geven 3/6/2022 9:51 AM

14 Het onderwijs kan niet alles oplossen. Laat de gemeente maar naar het onderwijs toekomen
om ze wat zorg uit handen te nemen. Bijvoorbeeld posters voor op school of lessen verzorgen.
Excursies naar de gemeente en de gemeenteraad. Games over thema’s in de gemeenteraad.
(Vergelijk model-VN op middelbare scholen)

3/6/2022 9:41 AM

15 Directer contact met de inwoners is gewenst 3/5/2022 10:15 AM

16 Betere voorlichting en lespakketten op scholen vooral 3/4/2022 1:06 PM

17 Omgevingswet is in de kern een planningswet om tot ruimtelijke beslissingen te komen. Er
moet op relevante onderdelen getoetst worden, zoals milieu, vergunningen, toekomstig
ruimtegebruik. In mijn ogen staat onderwijs daar buiten

3/4/2022 10:53 AM

18 Landelijk probleem 3/4/2022 10:31 AM

19 Niet alles op het bordje van de scholen gooien 3/3/2022 8:16 PM

20 Eerst basis niveau onderwijs (landelijk) op orde en van hoog niveau 3/3/2022 7:44 PM

21 Zorg dat het werk als leraar weer beter en leuk word 3/3/2022 11:06 AM

22 Ook is er weinig keus voor kinderen met een rugzakje. Zij worden te weinig gehoord en er zijn
te weinig scholen waar zij terecht kunnen

3/1/2022 10:43 AM
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Q17 Effectieve politieke keuzes (ontbreekt)De kwaliteit van onze
leefomgeving, de verbeteringen en de verslechteringen, zijn voor een groot

deel het resultaat van politieke keuzes. Effectieve keuzes zijn keuzes
waarmee we bereiken wat bereikt moet worden zonder ongewenste

bijeffecten te veroorzaken.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Logisch maar wel hoogdravend geschreven 3/11/2022 5:12 PM

2 Wordt geen onderzoek naar gedaan en lokale pers bestaat niet meer.... 3/11/2022 4:25 PM
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3 open deur 3/10/2022 2:20 PM

4 Politieke keuzes zijn bijna nooit maximaal effectief. Daarom zijn het politieke keuzes. Hoe ook
te evalueren?

3/9/2022 7:26 PM

5 De politiek moet opgeleid worden om de juiste kennis en vaardigheden te hebben en
uitwisseling hiervan met buurgemeenten te bevorderen

3/9/2022 12:18 PM

6 Als democratie goed werkt, dan doet de politiek waar de meerderheid van de bevolking voor
staat. De relatie tussen politiek en achterban lijkt echter zoek en zal eerst hersteld moeten
worden Suggesties: . werken aan vertrouwen . besluiten durven nemen en toelichten waarom .
durven afwijken van (politieke) standpunten als bewoners daarom vragen

3/8/2022 9:27 PM

7 Een voorbeeld. Bij het afwegingskader duurzame opwek wordt niet structureel getoetst aan de
positieve maar ook negatieve effecten op de thema's in de Omgevingsvisie. Nu wordt beperkt
getoetst aan criteria of het een positief effect heeft, maar wordt niet gekeken naar de potentieel
negatieve effecten. Dat zou wel moeten gebeuren. Ander voorbeeld. De strategische
heroriëntatie/bezuinigingen. Hierbij is niet integraal beoordeeld welke effecten de bezuinigingen
hadden met ongewenste negatieve effecten tot gevolg.

3/7/2022 4:27 PM

8 Raadsleden moeten meer de tijd en mogelijkheid krijgen zich te verdiepen in de materie die ze
voorgeschoteld krijgen. De ongewenst bijeffecten worden veelal op termijn veroorzaakt omdat
men niet ziet of weet waar het schuurt met andere beleidsterreinen.

3/7/2022 1:32 PM

9 Raadsleden moeten minder op belangen ingaan, maar meer op rechtvaardigheid. Veel mensen
willen alles ten koste van anderen.

3/6/2022 1:37 PM

10 Ik snap de probleemstelling achter de vraag niet 3/4/2022 10:54 AM

11 Voorstellen ontbreken 3/4/2022 10:32 AM

12 Zie antwoord m.b.t. informatiedeling binnen overheidsorgaan 3/4/2022 9:14 AM

13 Ook meer info 3/4/2022 8:38 AM

14 Een beetje een open deur stelling. Kan ik niet veel mee. 3/3/2022 8:17 PM

15 Waar is de rekenkamercommissie tegenwoordig? Die zou daar bij uitstek een rol in moeten
spelen.

3/3/2022 7:57 PM

16 Effectieve keuzes kunnen alleen gemaakt worden met voldoende kennis van zaken. Ego’s zijn
op t gemeentehuis belangrijker dan kennis. Effectieve keuzes zijn dan onmogelijk te maken

3/3/2022 7:47 PM

17 Gemeenteraad mist kennis en voldoende tijd en ook betrokkenheid bij de dorpen (gericht op
kern Woerden) en wethouders willen alleen snel scoren maakt niet uit hoe.

3/3/2022 5:21 PM

18 Ivm met realisatie van dure Rembrandtbrug, nu te grote bezuinigingen op beheer van de wegen
en de speelvoorzieningen

3/2/2022 5:01 PM

19 Er wordt te veel gepraat en gediscussieerd. Van kastje naar de muur gestuurd, geen
daadkracht. Iedereen moet tegenwoordig een plasje doen over voorstellen en besluiten. Maak
het doorzichtiger, sneller en daadkrachtiger. Verminder bureaucratie, bergen papierwerk en
maak processen helder en duidelijk.

3/1/2022 10:45 AM
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Q18 Hoge kwaliteit recreatiemogelijkheden en sport (pag. 81)Binnen de
(directe) woonomgeving worden recreatiemogelijkheden behouden en

ontwikkeld. Hierbij is aandacht voor natuur en landschap,
cultuurhistorische waarden, biodiversiteit en de (handicapvriendelijke)

toegankelijkheid van de gebieden. Initiatieven dragen hier bij voorkeur aan
bij en mogen geen negatieve effecten hebben op de bestaande en nog te

ontwikkelen sport- recreatiemogelijkheden.
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1 combineren groen werk en sporten. Buiten werken is een vorm van sporten.... 3/13/2022 12:05 PM

2 bewoners meer betrekken bij besluiten tot bijv. bomenkap 3/11/2022 12:06 PM

3 In de loop van tijd kunnen bestaande mogelijkheden minder in belangstelling komen en
derhalve kunnen worden beperkt. Niet blijven vasthouden aan het bestaande zonder goede
redenen.

3/9/2022 7:29 PM

4 De combinatie is hier belangrijk. Door gaan, maar soms compromissen sluiten. De
communicatie over de achtergrond van de gemaakte keuzes naar de inwoners is hier belangrijk

3/9/2022 12:30 PM

5 Aandacht en ruimte voor parken in nieuwbouw/ herbouw gebieden 3/7/2022 4:24 PM

6 Stimuleren van bewonersinitiatieven en mensen begeleiden in het aanvraagproces het is nu erg
moeilijk en zeer ambtelijk ingericht.

3/7/2022 1:33 PM

7 Er is geen volwaardige zwemgelegenheid sinds het buiten- polo bad is verdwenen; gemeente
heeft m.i. de plicht een goede zwemgelegenheid te creeren, met faciliteiten.

3/6/2022 1:38 PM

8 Voor kleine kinderen en volwassenen volop mogelijkheden, maar voor tieners is er een gapend
gat. Weinig veldjes om op te sporten zonder dat er een vereniging aan te pas komt, geen goed
zwembad, al helemaal niet buiten.

3/6/2022 9:43 AM

9 Er is veel mogelijk in Woerden 3/4/2022 10:55 AM

10 Is dit geen overlapping met voorgestelde toetsing op effect bij andere onderwerpen 3/4/2022 10:34 AM

11 Voldoende sport. Ruimte houden voor natuurbeleving 3/4/2022 8:39 AM

12 Een speeltuin opknappen is al ingewikkeld, laat staan een fatsoenlijk recreatiegebied wat al 30
jaar beloofd wordt aan de inwoners. DOORPAKKEN

3/3/2022 7:48 PM

13 Te weinig aandacht voor behoud groen (ook weilanden) en cultuurhistorie (karakteristieke
panden worden vrij makkelijk verpest want vergunningvrij etc.

3/3/2022 5:23 PM

14 Sport en recreatievoorzieningen gaan achter uit. Er wordt weinig geïnvesteerd in het op peil
houden en uitbreiden van deze voorzieningen m.n. zwembaden, trapveldjes en aantrekkelijke
sport en speelvoorzieningen voor jeugd zoals cruijffcourt, halfpipe molenvliet, aantrekkelijke
speelvoorzieningen. Leg mooie wandelroutes aan over kades en dijken

3/2/2022 5:05 PM

15 Ik ben van mening dat er genoeg is. 3/1/2022 10:46 AM
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Q19 Effectief vluchtelingenbeleid (ontbreekt)Vluchtelingenopvang in
harmonie met de leefomgeving.Zij die de vluchtelingenstatus krijgen

worden beschermd door internationale verdragen en overeenkomsten.
Vluchtelingen in Nederland krijgen de kans om wettelijk inwoners en

uiteindelijk burgers te worden. Het recht op opvang omvat ook recht op
onderdak, leefgeld, toegang tot gezondheidszorg en toegang tot educatie

voor minderjarigen. Om draagvlak te verkrijgen moet een besluit tot
vestiging van vluchtelingen in samenspraak met de directe omgeving van

de voorgenomen vestigingsplek worden genomen. Aandachtspunt is
spreiding (effectiviteit) i.p.v. concentratie (efficiency).
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Prima voorstel 3/11/2022 5:13 PM

2 Helaas door de oorlog belangrijker geworden, terwijl er al een groot tekort aan woningen is.
Besluiten tot vestiging van woningzoekenden moeten tot een zo eerlijk mogelijke verdeling
leiden voor eigen bevolking en vluchtelingen. Lastig….

3/11/2022 4:42 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:21 PM

4 Samenspraak is hier belangrijk, maar vraagt ook een open houding van de inwoners. Daar mag
meer aandacht voor. Daarnaast is 'plaatsen' 1, maar blijvende aandacht en eventueel actie is
een tweede

3/9/2022 12:33 PM

5 Tja, hoe kweek je barmhartigheid? Zie mijn opmerking over scholing misschien? Gemeente
zou misschien aktief kunnen zeggen dát er nieuwe bewoners komen, en goed overleggen hoe.
Ipv overleggen óf er mensen komen

3/8/2022 10:30 PM

6 Een moeilijk thema, waar elke suggestie kan rekenen op positieve en negatieve bijval.
Suggesties: . zorgen voor goede balans in rechten en plichten voor autochtonen en allochtonen
.

3/8/2022 9:30 PM

7 Er is voor vluchtelingen alleen ad-hoc beleid. Dit is een gemiste kans omdat het beste is om
hierover juist een plan te maken als er geen toestroom is. Spreiding is een goed punt.

3/7/2022 4:33 PM

8 Als er sprake is van nood moeten we genereus zijn en inschikken. Maar de vraag is om NL
open moet staan voor economische vluchtelingen.

3/6/2022 1:40 PM

9 Meer humane kleinschalige opvang. Snelle procedure en niet mensen laten bungelen. 3/6/2022 9:54 AM

10 Meer communiceren hoe het zou zijn als je zelf moet vluchten. 3/6/2022 9:45 AM

11 Plekken beschikbaar houden en creeren 3/4/2022 1:07 PM

12 Er is een algemene bouwopgave. Net als onderwijs moet Omgevingsvisie niet tot algemene
vergaarbak verworden

3/4/2022 10:57 AM

13 Uitgangspunt moet zijn gelijkheid dus met de Nederlander gelijke rechten en plichten 3/4/2022 10:36 AM

14 Communicatie over visie en plannen essentieel voor draagvlak 3/4/2022 9:14 AM

15 Alleen opvang in sportzalen. Meer overleg in gemeenten of er mogelijkheden zijn 3/4/2022 8:40 AM

16 Als vluchtelingen daar recht op hebben, dan lijkt het mij logisch dat ze ook een bijdrage
leveren in de vorm van (vrijwilligers-) werk. Ook om integratie te verbeteren en de mensen
volwaardig mee te laten tellen in onze maatschappij

3/3/2022 7:52 PM

17 Ik vraag me af waarom Woerden meer vluchtelingen huisvest dan nodig. Niet in belang van
eigen inwoners.

3/3/2022 5:25 PM

18 Zorg eerst voor je eigen inwoners voordat je vluchtelingen huizen en banen geeft 3/3/2022 11:07 AM

19 Moeilijk onderwerp. 3/1/2022 10:46 AM
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Q20 Hoge kwaliteit werklocaties en arbeidsomstandigheden (pag.
72)Werklocaties die aansluiten bij de economische behoeften binnen de

gemeente en de humane behoeften van de (gehandicapte) werknemer. In
harmonie met de leefomgeving. Ruimte voor groen en water draagt bij aan

goede arbeidsomstandigheden.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Hoogdravend Kan ik niks mee 3/11/2022 5:13 PM

2 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:21 PM
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3 Heeft voor mij niet de grootste prioriteit voor de lokale politiek 3/9/2022 12:34 PM

4 Suggesties: . betere samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, waarbij beter luisteren
naar wensen . luisteren naar mogelijkheden en onmogelijkheden en daar naar handelen . ook
hier out of the box durven denken > waarom niet terug naar Sociale Werkplaats (2.0)?

3/8/2022 9:33 PM

5 geen 3/6/2022 1:40 PM

6 In mijn ogen ook geen onderwerp voor de Omgevingsvisie. 3/4/2022 10:58 AM

7 Zorg voor meer bomen in Woerden. Er wordt veel gekapt en er komt weinig terug. Wanneer
komen die toegezegde bomen langs de singel bij omgeving Defensie eiland nu?

3/3/2022 8:19 PM
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Q21 Passende en betaalbare woningen voldoende beschikbaar (pag. 56
e.v.)Mate waarin inwoners passend en betaalbaar kunnen wonen. Balans
tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, zodat een passende

en betaalbare woning voor iedereen beschikbaar is. Rekening houdend
met de demografische ontwikkeling maar ook met andere

samenlevingsvormen. Dit binnen de sociale structuren van de
gemeenschap gecombineerd met een goede bereikbaarheid en voldoende
voorzieningen op korte afstand. En een directe leefomgeving die uitnodigt

tot het aangaan van sociale verbindingen.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 ondersteuning bij buurtverbinding. Ik zou best voor iemand kunnen zorgen die bij mij op
loopafstand woont, bijvoorbeeld.

3/13/2022 12:08 PM

2 Er staan enorme bedrijfspanden al vele jaren leeg. Waarom worden daar geen woningen in
gemaakt? Voor veel ouderen die in grote huizen wonen met een tuin zouden kleinere woningen
gebouwd kunnen worden met een kleine tuin.

3/12/2022 12:04 PM

3 Tijd voor minder macht van de projectontwikkelaars zou ik zeggen 3/11/2022 5:14 PM

4 Meer grond reserveren voor betaalbare starterswoningen. Doorstroom stimuleren. 3/11/2022 4:26 PM

5 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:21 PM

6 Bij woningprojecten nadruk op de kansarmen die nu moeilijk een huis krijgen. 3/10/2022 11:45 AM

7 De jongeren (oa mijn kinderen) vluchten Woerden uit omdat er geen betaalbare
starterswoningen zijn.

3/9/2022 7:31 PM

8 De laatste tijd lijkt er weer meer aandacht voor te komen. Dit is voor mij naast duurzaamheid
het belangrijkste thema op dit moment. Niet te veel praten, niet te veel klagen, niet te veel
wikken en wegen, maar DOEN!

3/9/2022 12:38 PM

9 Splitsen, erfdelen, herbestemmen, kleiner veeel kleiner bouwen 3/8/2022 10:31 PM

10 Bouwen is hot item, maar er wordt verzuimd te kijken naar de impact op de bestaande
bewoners. Deze moeten veel slikken en accepteren Suggesties: . Er moeten keuzes gemaakt
durven worden (is Woerden hoofdstad Groen Hart of wil Woerden de landelijke provinciale
overheden pleasen door maar te blijven bouwen.) . beter luisteren naar bewoners en hun ideeën
en deze terug laten komen in plannen

3/8/2022 9:37 PM

11 Een grotere inspanning is nodig plus ‘verkoop aan de burger’ moet echt op worden ingezet 3/8/2022 11:12 AM

12 Ga creatief om met het oplossen van dit urgente probleem. Denk buiten gebaande paden.
Bouw oplossingen voor korte, middellange- en lange termijn. Tiny houses, containerwoningen,
transformatie kantoorpanden, transformatie boerderijen, splitsen van (grotere)
eengezinswoningen (per verdieping), wonen toestaan bij werklocatie etc.

3/7/2022 4:40 PM

13 Starters woning regeling dmv aanschafprijs laag door bouwen op erfpachtgrond 3/7/2022 4:27 PM

14 Stop met bouwen naar de vraag. Onderzoek de werkelijke behoefte! Bedenk wat nu bouwen
voor de toekomst betekend. Als er bv in harmelen aan de vraag voldaan zou worden neemt het
inwoneraantal toe en heb je over een paar jaar nog meer vraag naar woningen enz. enz. Stop
met dit denken in groei. Met het verdwijnen van de zo genaamde bejaarden tehuizen is er een
rem gekomen op doorstroming mensen moeten thuis blijven wonen. Kleinschalige
woongemeenschappen zoals bv het thuishuis kan de druk verminderen. Regelgeving zou
daarvoor aangepast moeten worden. Als je toch wilt gaan bouwen voor de zgn vraag dan zal
hoogbouw een oplossing kunnen zijn.

3/7/2022 1:40 PM

15 Er zijn flats afgebroken in het schilderkwartier, en lager herbouwt ! Dat was onnodig. Een extra
3e laag had de woningnood verbetert met relatief betaalbare woningen !

3/6/2022 1:41 PM

16 Veel te langdurige procedures. Alle ruimtes benutten. Niet in het goud van woerden 3/6/2022 9:56 AM

17 Meer woningen voor startende jongeren bouwen. Startersleningen en starterssubsidies 3/5/2022 10:19 AM

18 Meer alternatieve groeimogelijkheden onderzoeken en invoeren 3/4/2022 1:08 PM

19 Gelukkig heeft Woerden nog ruimte om te bouwen 3/4/2022 10:59 AM

20 Regionaal verdient aandacht 3/4/2022 10:37 AM

21 Hoogwaardig bouwen, meer directie vanuit overheid over locatie maar huizenmarkt aan 3/4/2022 9:16 AM
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vraag/aanbod overlaten.

22 Meer woningen voor gepensioneerden of woonvormen op deze manier doorstroming. En
starterswoningen. Nu alleen dure middenklas woningen

3/4/2022 8:42 AM

23 Er zijn sowieso te weinig betaalbare woningen. Zorg voor extra senioren appartementen op
rustige en groene plekken.

3/3/2022 8:21 PM

24 Gemeente is geen ontwikkelaar. Ze moeten vergunningen afgeven en geen geld verdienen aan
de handel in grond. Dit is een belangrijk deel van een nieuwbouwwoning

3/3/2022 7:54 PM

25 Gemeente neemt te weinig voortouw en laat dingen gebeuren. Te weinig aandacht voor lokale
behoeften. Huizen verdwijnen naar buitenpoorters.

3/3/2022 5:27 PM

26 Mogelijkheden voor starters zijn veel te beperkt 3/3/2022 5:20 PM

27 Zorg voor meer passende woningen 3/3/2022 11:08 AM

28 Maak me zorgen over de vraag; kunnen mijn kinderen hier wel wonen? Moeten mijn ouders in
een groot huis blijven wonen omdat er gebrek is aan seniorenwoningen. Sociale huurwoningen
zijn ok, maar niet te veel, zorgt ook weer voor andere problematiek. Scheiden betekend niet
dat dat je voorrang moet krijgen. Starters, jeugd en ouderen worden te weinig
vertegenwoordigd.

3/1/2022 10:49 AM

29 Meer kleinere en betaalbare woningen voor ouderen en jongeren zodat ook gezinnen kunnen
doorstromen.

2/27/2022 10:24 PM
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Q22 Goede leefbaarheid & veiligheid (pag. 58)Ruimte om te spelen,
bewegen en te ontmoeten en te ontspannen is onlosmakelijk verbonden

met de leefbaarheid van hoogstedelijke gebieden. Meer fietsen en
wandelen en minder gebruik van de auto is goed voor de

verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken, maar ook voor de natuur
en voor de gezondheid.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 ook weer buurtverbinding: wie kun je vragen om een lift, makkelijk maken om samen een auto 3/13/2022 12:10 PM
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te delen.

2 Op diverse plaatsen ontbreken voetpaden. B.v. Langs de Hollandbaan (langs de Gamma),
terwijl de fietspaden, waar we noodgedwongen op moeten lopen, vanuit twee richtingen
gebruikt worden, wat uiteraard niet de boeking is.

3/12/2022 12:25 PM

3 Voor mij is dit in Woerden goed op orde. Zo door gaan 3/9/2022 12:39 PM

4 Fietsers nog meer als uitgangspunt nemen. 3/8/2022 10:34 PM

5 Woerden is goed bezig moet op deze voet door 3/8/2022 11:13 AM

6 Een goede start zou zijn om gemotoriseerde voertuigen te verbieden in het centrum (behalve
voor bevoorrading winkels en restaurants).

3/7/2022 4:50 PM

7 Dit is zo ongeveer de kern van de Omgevingsvisie. Bijna alle factoren hebben invloed op de
(beleefde) kwaliteit van de leefomgeving en (gevoel van) veiligheid. Dat omvat echt meer dan
hierboven omschreven.

3/7/2022 4:43 PM

8 Zie voorgaande suggesties parken 3/7/2022 4:28 PM

9 Niet bouwen in het groen. Hou ademruimte tussen de kernen en de stad, 3/7/2022 1:41 PM

10 geen 3/6/2022 1:41 PM

11 Is het niet eenvoudiger algemene en soms specifieke randvoorwaarden voor leefomgeving op
te stellen

3/4/2022 10:39 AM

12 NIET inzetten op deelmobiliteit, gaat niet werken, ik verwed m'n huis er op 3/4/2022 9:17 AM

13 Woerden ligt in het Groene Hart maar wordt steeds minder groen. Zorg voor betere
busverbindingen en ga het gebruik van auto’s actief tegen, met name op zaterdag als iedereen
met de auto de stad in gaat om te winkelen

3/3/2022 8:23 PM

14 Zie ook mijn opmerking over recreatiegebied 3/3/2022 7:55 PM

15 In dorpen is auto nog gewoon nodig. 3/3/2022 5:28 PM

16 In de praktijk krijgt automobiliteit voorrang boven leefbaarheid voor bewoners en veiligheid voor
fietsers en voetgangers. Dat moet andersom zijn

3/3/2022 5:21 PM

17 Een beter leven begint bij jezelf. De gemeente doet al veel. 3/1/2022 10:50 AM
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Q23 Effectieve klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte,
overstroming (pag. 72, 96, 98)Klimaatadaptatie in onze leefomgeving en

openbare ruimte is nodig om zo de gevolgen van klimaatverandering beter
te kunnen opvangen. Hittestress door hogere temperaturen kan worden

tegengegaan door de leefomgeving te vergroenen en meer bomen te
planten die zorgen voor schaduw. Meer ruimte voor wateropvang kan

wateroverlast bij hevige regenbuien voorkomen en zorgt ervoor dat water
wordt vastgehouden dat gebruikt kan worden in perioden van langdurige

droogte.
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Er worden te gemakkelijk bomen gekapt en er met nieuw geplante bomen wordt slordig
omgegaan. B.v. Geen water gegeven of steunpalen en/of steunbanden niet op tijd vervangen
waardoor bomen afbreken of ontwortelen.

3/12/2022 12:32 PM

2 Kan niet hoog genoeg op de agenda staan 3/11/2022 5:15 PM

3 Doorgaan met subsidie voor groendak, regenton, … 3/11/2022 4:45 PM

4 Er wordt gezegd dat er van alles aan gedaan wordt, en dat bewoners gestimuleerd worden
hierin, maar ik zie het tegenovergestelde gebeuren.

3/10/2022 2:22 PM

5 Meer tempo maken 3/10/2022 11:46 AM

6 Dit is niet 1-2-3 geregeld. We moeten daarom nu al actie ondernemen om straks met droge
voeten in een groen Woerden te kunnen wonen

3/9/2022 12:40 PM

7 Is er sowieso aandacht hiervoor in Woerden? Inhoudelijke kennis bij ambtenaren is een must 3/8/2022 10:35 PM

8 Suggesties: . onderwerp integraal onderdeel maken van de diverse plannen. Bijvoorbeeld: er
wordt veel gepusht op meer woningen, maar de effecten daarvan op het klimaat en de
leefomgeving worden onvoldoende serieus genomen. Ook hierin keuzes durven maken

3/8/2022 9:40 PM

9 Het vergroenen van de leefomgeving kan door landbouwgrond effectiever te gebruiken (door
middel van verbouwen plantaardig voedsel dat veel effectiever energie omzet wanneer het
wordt geconsumeerd door de mens dan vlees waardoor er minder landbouwgrond nodig is om
hetzelfde aantal mensen te voeden) en de landbouwgrond die dan overblijft om te zetten naar
natuur/bos (neemt CO2 op en vermindert daarmee klimaatverandering). Verstrek subsidies aan
bedrijven en burgers om hun daken, tuinen en terreinen te vergroenen. Verbiedt auto's in het
centrum en maak van huidige parkeerplaatsen groene oases. Inspiratie:
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/paris-approves-plan-to-turn-champs-elysees-
into-extraordinary-garden-anne-hidalgo

3/7/2022 4:54 PM

10 Aanwijzingen gemeente dat tuinbetegeling meer dan x procent niet toegestaan is. Bied ideeën
voor alternatieven aan

3/7/2022 4:30 PM

11 waterafvoer huizen naar sloten doorvoeren; desnoods bewoners mee laten betalen 3/6/2022 1:42 PM

12 De gemeente doet juist tegenovergestelde. Groen verdwijnt, terwijl er veel locaties zijn voor
bomen. Ook wateropvang kan beter.

3/6/2022 11:32 AM

13 We moeten niet de symptomen bestrijden maar de oorzaken aanpakken 3/6/2022 9:58 AM

14 Stop het kappen can bomen en plant erbij. Vastleggen dat er voor elke gekapte boom, 2
moeten worden geplant. Stimuleren groene tuinen.

3/6/2022 9:48 AM

15 Meer waterbergingen en daarover duidelijk communiceren 3/5/2022 10:20 AM

16 Veel is al lopend beleid 3/4/2022 11:00 AM

17 Voorlichting en meer inmenging overheid, kosten verhalen op inwoners 3/4/2022 9:19 AM

18 Verplicht bewoners meer groen en bomen in hun tuinen te zetten. 3/3/2022 8:25 PM

19 Kijk naar het riool in Harmelen. Vaak dunne buizen. Te weinig bomen in wijken onder mom van
besparing onderhoud.

3/3/2022 5:30 PM

20 Gemeente maakt zich volstrekt ongeloofwaardig door zelf veel bomen te (laten) kappen en
daar beton en asfalt voor terug te leggen en gelijktijdig inwoners te vragen stoeptegels te
lichten om te vergroenen. Practice what you preach!

3/3/2022 5:24 PM
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Q24 Minimale klimaatverandering/opwarming van de aarde (pag 26)Het
klimaat verandert mondiaal onder invloed van menselijk handelen. Dit

merken we door meer en langere periodes van droogte en hitte, of juist
van regen en zware piekbuien. We zullen hierop moeten reageren,
enerzijds door het beperken van onze methaan- en CO2-uitstoot en

anderzijds door onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende
klimaat.
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1 Beide. Minder vee. Minder fossiele brandstoffen. Minder reizen. 3/12/2022 12:36 PM

2 Daar kan Woerden alleen niets aan doen... 3/11/2022 4:27 PM

3 Veel meer buurt gerichte aanpak. 3/9/2022 7:33 PM

4 Je moet hier iets mee, maar liever vanuit de energietransitie en de vorige vraag, dan zo'n open
deur zonder diepte als deze vraag

3/9/2022 12:42 PM

5 Totaal geen besef bij politiek en burgers dat het een kwestie van jaren is om nog te kunnen
handelen. Drastisch aanpassen is noodzakelijk. Gemeente zou hier opener in kunnen zijn. En
veel meer kunnen sturen (bijvoorbeeld door alleen maar biobased te laten bouwen) door
drastische cow reductie te eisen via milieuvergunning of wat dan ook...

3/8/2022 10:37 PM

6 Net als het voorgaande onderwerp: niet echt gemeentepolitiek 3/8/2022 11:14 AM

7 'Leefomgeving aanpassen aan het verandernde klimaat' draagt niets bij aan het mitigeren van
klimaatverandering, het zegt alleen iets over onze reactie op de impact van
klimaatverandering... Mijn suggestie zou dus zijn om dit hier te verwijderen en in plaats
daarvan onder de plannen voor klimaatadaptatie te zetten, want dat is wat het is. Inderdaad
een goed startpunt om methaan- en CO2-uitstoot te beperken, maar dit zal alleen maar kunnen
door concrete maatregelen te nemen met betrekking tot het vervangen van fossiele energie
voor hernieuwbare energie (dus opzeggen contract Gazprom en overgaan op duurzame
energieleverancier, plaatsen van windmolens en zonnepanelen, aanmoedigen tot overgaan van
burgers op plantaardig dieet waardoor er minder koeien zijn en dus ook minder methaan wordt
uitgestoten) en het terugdringen van (lucht)vervuiling (door middel van weren auto's,
boetes/handhaving op verontreiniging van omgeving door bedrijven en burgers). Deze
maatregelen zouden hier concreet gemaakt moeten worden.

3/7/2022 4:58 PM

8 Te weinig ambitie voor afkicken van fossiel. Too little too late. 3/7/2022 4:44 PM

9 Energietransitie noodzaak onderstrepen en stimuleren . Succesvolle initiatieven andere landen
en andere gemeentes onderzoeken, voordragen, overnemen

3/7/2022 4:33 PM

10 CO2 uitstoot neemt nog sneller toe door houtstook. Gemeente moet zich echt duidelijk
uitspreken tegen houtstook en maatregelen nemen middels APV, tot beperking houtstook

3/6/2022 1:43 PM

11 Onze polders verduurzamen door hoger waterpeil, kruidenrijke graslanden en minder koeien.
Boeren compenseren

3/6/2022 10:01 AM

12 Regelmzonnepanelen en zet in op batterij opslag, zelfstandigheid inwoners ipv grote bedrijven
bedienen.

3/6/2022 9:50 AM

13 Onduidelijk wat het gemeentelijk beleid is 3/5/2022 10:21 AM

14 Electrisch rijden bevorderen 3/4/2022 1:10 PM

15 Is lopend beleid 3/4/2022 11:00 AM

16 Zie vorig antwoord, meer sturing vanuit overheid 3/4/2022 9:20 AM

17 Bewoners aanspreken om o.a. tuininrichting en gebruikvan openbaar groen (zijn geen
parkeerplaatsen)

3/4/2022 8:45 AM

18 Veel al genoemd, zorg dat Woerden groener wordt, zowel in de publieke ruimte als in de tuinen
van de bewoners

3/3/2022 8:26 PM

19 Maar geen beleid opdringen 3/1/2022 10:51 AM
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Q25 Verbod op olie- en gaswinning en reductie gebruik (pag. 97, 98,
101)Woerden biedt geen ruimte voor olie- en gaswinning binnen de

gemeente en handelt proactief richting het ministerie van Economische
zaken en klimaat om de ontwikkeling van velden tegen te gaan. Door

middel van de energietransitie wordt het verbruik van fossiel naar
hernieuwbaar gefaciliteerd.
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1 Weg met Vermillion. Helaas heeft het lokale nivo niks in te brengen 3/11/2022 5:16 PM
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2 Opletten dat door oorlog en hoge energieprijzen de winning in Woerden niet alsnog
aantrekkelijk wordt

3/11/2022 4:47 PM

3 de dreiging van gaswinning hangt nog steeds boven ons hoofd 3/11/2022 12:11 PM

4 Grote protestdemonstraties 3/11/2022 11:39 AM

5 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:23 PM

6 verbieden 3/10/2022 11:46 AM

7 In de energietransitie meegedaan aan inspraakavonden. Goed georganiseerd, maar meepraten
is nog niet meebeslissen. Dergelijke onderwerpen zouden met een bindend referendum moeten
worden afgesloten.

3/9/2022 7:35 PM

8 Geen nieuw Groningen in Woerden! Laten we oplossingen voor de lange termijn kiezen zonder
veel schadelijke en negatieve bijverschijnselen

3/9/2022 12:43 PM

9 Als we tegen windmolens en Zonnevelden zijn kunnen we niet ook tegen gas zijn. Wees eens
realistisch! Als er geen gaswinning mag plaatsvinden moet de transitie veel sneller. En nog
belangrijker: onze energievraag moet krimpen. Geef voorlichting, stimuleer consuminderen.

3/8/2022 10:40 PM

10 Ontzettend goed dit. Maar begrijp niet hoe dit strookt met huidige contract van de gemeente
Woerden met Gazprom. Prima om proactief te handelen om ontwikkeling van velden tegen te
gaan, maar zorg er dan zelf als gemeente ook voor dat je afneemt van een duurzame
energieleverancier en dat je burgers aanspoort hetzelfde te doen. Verstrek daarnaast subsidies
voor plaatsen van windmolens en zonnepanelen en geef als gemeente hierin het goede
voorbeeld door op gemeentepanden zonnepanelen te leggen. Naast handelen richting Min EZK
over velden die niet in Woerden liggen, is het ook nodig om in eigen gemeente te kijken wat er
gedaan kan worden aan het reduceren van olie en gasgebruik. 'Door middel van de
energietransitie wordt het vebruik van fossiel naar hernieuwbaar gefaciliteerd' is helemaal waar,
maar de energietransitie is niet een fenomeen dat vanzelf gaat plaatsvinden zonder dat daar
door gemeentes op lokaal niveau concrete maatregelen op worden genomen.

3/7/2022 5:02 PM

11 Ik ben pas tevreden als dit plan definitief van tafel is. 3/7/2022 4:45 PM

12 Niet alleen proactief energietransitie beleid, maar ook actief verzet tegen beslissingen uit het
verleden voor marginaal veld exploitatie.

3/7/2022 4:38 PM

13 Gemeente Woerden moet duidelijker zijn; nu zijn het partijen, maar we horen niets van het
college

3/6/2022 1:44 PM

14 Tevreden voor zover het lokaal beleid betreft. Mag meer naming en shaming van grote
bedrijven gebeuren

3/6/2022 9:50 AM

15 Geen boringen en winning olie en gas meer 3/4/2022 1:10 PM

16 Is lopend beleid 3/4/2022 11:01 AM

17 Nog wenig info hierover. Een dichtbevolkt gebied ...wenig mogelijkheden hiervoor 3/4/2022 8:46 AM

18 Watermolens 3/3/2022 7:56 PM

19 Kan niet goed inschatten of gemeente hier nu wat aan doet 3/2/2022 5:07 PM

20 Ik stoor me aan het tempo en de manier waarop dit gebeurd. 3/1/2022 10:52 AM
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Q26 Grote sociale cohesie en inclusie (pag. 8, 25, 30)  Mate van
samenhang en verbondenheid in de samenleving, waarin ieder individu
binnen zijn of haar vermogen kan meedoen en het gevoel heeft erbij te

horen en zich thuis voelt.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 buurtprojecten stimuleren, buurtcursussen, 3/13/2022 12:13 PM

2 Ik weet niet in hoeverre dit in Woerden het geval is. 3/12/2022 12:38 PM

3 Wie wil dit nou niet? 3/11/2022 5:17 PM
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4 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:23 PM

5 Je moet dit onderwerp niet tegenwerken, maar het is geen prioriteit van de gemeente voor mij.
Woerden organiseert veel er is veel variatie aan mogelijkheden. Laten zoals het is.

3/9/2022 12:45 PM

6 Initiatief is belangrijk. Een Ethiopier verstopt zich. 3/8/2022 11:15 AM

7 Ik heb het gevoel dat de spanningen door verschillende opvattingen over corona,
gevaccineerden, ongevaccineerden etc. zijn toegenomen. Nu tijd om de verschillen te
overbruggen en de verbinding tussen andersdenkenden te herstellen. En mensen die zware
klappen hebben opgelopen door de lockdowns met raad en daad bijstaan. Vooral ook kinderen
die hiervan de dupe zijn.

3/7/2022 4:51 PM

8 Extreme overlast door houtstook binnen Woerden dat een aantal families verhuizen (in het
verleden al gebeurd). Gemeente moet actieve rol spelen in de houtstook overlast. Dat kan door
houtstokers persoonlijk te benaderen, met hulp van de burgemeester bijvoorbeeld.

3/6/2022 1:45 PM

9 De nadruk in de huidige discussie lijkt wel de kant op te gaan dat wanneer je anders bent ook
gelijkzette bent. Een ieder is gelijk.

3/6/2022 11:33 AM

10 Meer direct contact met de inwoners organiseren. Maak een inwoner app en koppel actief terug
!!

3/5/2022 10:24 AM

11 Geen onderwerp voor Omgevingsvisie 3/4/2022 11:01 AM

12 Indy GEVOEL geven erbij te horen is nu net waar deze gemeente (mis)bruik van maakt!!!
Verplicht bij inspraak met controleerbare argumenten af te wijken van advies of voorstel
Duidelijkheid geven wanneer meerderheid beslist en wanneer argumenten de voorkeur bepalen
In democratische besluiten onderscheid maken tussen direct betrokkenen, de buurt of
gemeente Geen voorstel doen die al in beton gegoten zijn (of drie ontwerp voorstellen maar
voorstellen op basis van burgervoorstellen) ALTIJD luisteren en praten en geen ambtelijke
hooghartig gedrag tolereren

3/4/2022 10:58 AM

13 Meer verplicht (vrijwilligers)werk, jeugdhonken, oud en jong verbinden. Dr is (landelijk) te grote
focus op ouderen

3/3/2022 7:58 PM

14 Gemeente heeft te weinig aandacht voor menselijke maat en geleidelijkheid. Zij prijst dorps
karakter Harmelen maar dat wordt in belangrijke mate mogelijk door oud inwoners.
Nieuwkomers consumeren en moeten geleidelijk worden opgenomen in dorpsgemeenschap.

3/3/2022 5:33 PM

15 dorpshuis Harmelen maakt zich hier al hard voor. Meer van dit soort initiatieven zijn welkom 3/1/2022 10:53 AM
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Q27 Toereikende sociale zekerheid (pag. 8, 30)  Toereikende sociale
zekerheid biedt iedereen die dat nodig heeft ondersteuning om er weer

bovenop te komen en naar draagkracht mee te doen in de samenleving.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Logisch 3/11/2022 5:17 PM

2 Sociale zekerheid neemt af. 3/11/2022 4:28 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:23 PM

4 Een zeer belangrijke taak van de gemeente. Weten wat er speelt en zorgen dat voor iedereen 3/9/2022 12:47 PM
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'de basis op orde' is. Lokaal, op maat en met voldoende aandacht

5 Geef mensen aan dat er hulp wordt geboden met de stijgende energie (gas)prijzen. 3/6/2022 1:46 PM

6 Stel een basisinkomen in, zorg voor een echt vangnet, en daarna de arbeidsmarkt
flexibiliseren. En minder belasting op werk, zodat werken loont

3/6/2022 9:52 AM

7 Verkleinen groeiende kloof tussen arm en rijk 3/4/2022 1:11 PM

8 Geen onderwerp Omgevingsvisie 3/4/2022 11:02 AM
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Q28 Reductie uitstoot broeikasgassen (pag. 26)Op dit moment wordt
alleen gewerkt aan reductie van CO2. Hoewel de put Papekop niet op
Woerdens grondgebied ligt, heeft (potentiële en zelfs waarschijnlijke)

methaanlekkage een negatief effect op de doelstelling om uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en daarmee klimaatverandering tegen te

gaan. Een publiek geheim is dat gasputten uiteindelijk bijna allemaal
methaan lekken.
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1 Methaan is vele malen erger dan CO2, dus keihard optreden! 3/12/2022 12:41 PM

2 Toch maar weer naar Den Haag Juridische procedure ? 3/11/2022 5:18 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:24 PM

4 Is dit iets voor alleen de gemeente? Ik zie hier liever aandacht voor vanuit de regionale politiek 3/9/2022 12:49 PM

5 Zie vorige punten: versnel de transitie en de reductie van energie consumptie,dan hoeft er niet
geboord.

3/8/2022 10:42 PM

6 Geen typisch onderwerrp voor gemeente 3/8/2022 11:16 AM

7 We moeten van het gas af. Daarom breken met Gazprom en inzetten op hernieuwbare energie,
en inzetten op plantaardig dieet. Alleen zo reduceren we de uitstoot van onze broeikasgassen.

3/7/2022 5:03 PM

8 Reductie van CO2 mag wel een tandje bij. Organiseer als gemeente een meting naar de
(vermeende) methaanlekkage bij Papekop. Misschien aanleiding om het veld definitief te
sluiten.

3/7/2022 4:54 PM

9 Eigenaar van de licentie aanspreken op kostenvergoeding voor CO2 uitstoot rechten? 3/7/2022 4:41 PM

10 methaan is veel sterker broeikasgas dan CO2; we moeten verstandig zijn en aardgas nog
enkele 10 tallen jaren blijven gebruiken, gecombineerd met andere energie vormen zoals
grondwarmte, warmtepompen, enz

3/6/2022 1:48 PM

11 Put dichten 3/6/2022 9:52 AM

12 Duidelijker tegen ageren 3/5/2022 10:25 AM

13 Daarom zaken echt gaan meten ipv modelleren 3/4/2022 11:03 AM

14 En dus? 3/4/2022 11:00 AM

15 Actievere houding overheid, meer dwang bewoners en actief bestrijden desinformatie 3/4/2022 9:21 AM

16 Weinig hierover 3/4/2022 8:47 AM

17 Gauw aanpakken maar hoe weet ik niet. 3/3/2022 8:28 PM

18 Weet en hoor ik te weinig over 3/1/2022 10:53 AM
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Q29 Vitale economie (circulair pag. 26) Wereldwijd neemt de vraag naar
grondstoffen toe, terwijl de voorraden afnemen. In een circulaire economie
zijn we veel minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen. Hergebruik van

materialen in nieuwe toepassingen heeft mogelijk positieve
gezondheidseffecten op de kwaliteit van bodem, water, lucht en

biodiversiteit. Circulariteit kan doorwerken in de uitvoering van alle in deze
Omgevingsvisie opgenomen thema’s. Met name de landbouw kan circulair

en natuurinclusief worden.
Answered: 67 Skipped: 0

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

40.30%
27

37.31%
25

17.91%
12

2.99%
2

1.49%
1

 
67

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

0.00%
0

5.97%
4

56.72%
38

32.84%
22

4.48%
3

 
67

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer belan… Belangrijk Neutraal Onbelangrijk

Zeer onbel…

Selecteer uw
keuze

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer tevre… Tevreden Neutraal Ontevreden

Zeer ontev…

Selecteer uw
keuze

 ZEER
BELANGRIJK

BELANGRIJK NEUTRAAL ONBELANGRIJK ZEER
ONBELANGRIJK

TOTAL

Selecteer uw
keuze 

 ZEER TEVREDEN TEVREDEN NEUTRAAL ONTEVREDEN ZEER ONTEVREDEN TOTAL

Selecteer uw keuze 

acer
Markering



Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

66 / 72

# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Gaat de gemeente niet over Landelijk thema 3/11/2022 5:19 PM

2 De nadruk op landbouw is onterecht. De negatieve milieu effecten van de groei van niet
circulaire consumptie (reizen met auto, vliegtuig, techniek, mode/kleding, gadgets en andere
welvaart gerelateerde luxe) is de laatste halve eeuw meer dan dominant (t.o.v. landbouw) en
hier moet wat mij betreft juist meer aandacht voor zijn!

3/10/2022 1:33 PM

3 Meer nadruk op het belang en eisen stellen. 3/10/2022 11:48 AM

4 Dit is zeer belangrijk voor de toekomst en raakt ook een aantal andere punten in de
omgevingsvisie. Ik zie dit als een belangrijke drijver voor die andere punten.

3/9/2022 12:50 PM

5 Geen enkele kennis of urgentie aanwezig. Kennis binnen de ambtenarij is een must. Gemeente
kan faciliteiten bij reststroom collectie en verwerking bij bedrijven. Een upcycle
centrum/circulaire Ambachtstraat bij het afvalbrengstation geeft veel inspiratie aan burgers en
is makkelijk te realiseren.

3/8/2022 10:46 PM

6 lange termijn verhaal Suggesties: . nadenken over wellicht meer autarkisch worden 3/8/2022 9:43 PM

7 Zou graag voorstellen zien over hoe precies de landbouw circulair en natuurinclusief kan
worden gemaakt. Daarbij zou het nodig zijn om alle landbouw biologisch te maken en geen
vlees en zuivel op grote schaal meer te produceren.

3/7/2022 5:05 PM

8 Onze lokale economie is, van een afstandje bezien, niet of beperkt circulair en daarom
onvoldoende vitaal. Zero waste? Volledig hernieuwbaar (geen gebruik meer van fossiel)?
Misschien zijn er plannen en ambities bij het lokale bedrijfsleven, maar daar ben ik niet van op
de hoogte. Doe is gek en maak plannen voor de meest vitale (circulaire) economie van
Nederland.

3/7/2022 4:59 PM

9 Hier kan Woerden niet zo veel aan doen; landelijk beleid hierin is belangrijk 3/6/2022 1:48 PM

10 Verplicht aannemers om een circulariteit paragraaf op te nemen in hun offertes. En hou
daarmee rekening bij aanbestedingen: substantieel aantal punt aan toekennen

3/5/2022 10:27 AM

11 Meer hergebruik, zwaarder belasten vervuilende producten 3/4/2022 1:12 PM

12 Bedrijven op bedrijventerreinen aansporen gezamenlijk aan circulariteit te werken 3/4/2022 11:04 AM

13 Ook hier weer algemene voorwaarden mogelijk op te stellen en vervolgens specifieke
voorstellen op gemeentelijk niveau

3/4/2022 11:03 AM

14 Er is nog veel te winnen op dit gebied. Stimuleer het re- en upcyclen door bedrijven hierin
financieel te steunen. Uiteindelijk levert dit geld op.

3/3/2022 8:29 PM

15 Promotie en überhaupt bewustwording van minder consumeren, zowel eten als spullen 3/3/2022 8:00 PM
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Q30 Passend werk beschikbaar / arbeidsparticipatie (pag. 68) Werken,
een belangrijke vorm van participatie in onze participatiesamenleving, is

een van de hoofdthema’s: wonen en werken organiseren wij, vanuit
vitaliteits- en mobiliteitsoverwegingen bij voorkeur in elkaars nabijheid.

Mate waarin voldoende werk beschikbaar is, passend bij de persoonlijke
wensen en capaciteiten. Doel is dat er voldoende werk beschikbaar is dat
aansluit bij persoonlijke competenties/ambitie. En met arbeidsvoorwaarden

(zekerheid qua contractvorm, verdiensten, etc.) die aansluiten bij de
persoonlijke wensen en maatschappelijk nut.
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Ik weet niet in hoeverre dit in Woerden is gelukt. 3/12/2022 12:47 PM

2 Landelijk thema 3/11/2022 5:19 PM

3 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:24 PM

4 Woerden zou werk moeten maken van sectoren die onder vertegenwoordigd zijn in Woerden. 3/9/2022 7:40 PM

5 Het is niet onbelangrijk maar veel andere punten zijn belangrijker. Onderwijs en daar aan
kansen werken zie ik hier misschien liever. Hoewel een sociale werkplaats een verplichting
voor een gemeente zou moeten zijn, lokaal en passend bij de inwoners en de stad

3/9/2022 12:52 PM

6 Suggesties: . duidelijk zijn over wat wel en niet kan in de omgeving waarin men woont
(passend werk zou verder weg kunnen liggen) . out of the box durven denken > wellicht terug
naar Sociale Werkplaats? .

3/8/2022 9:45 PM

7 In algemene zin is er nog een groot verschil tussen persoonlijke wensen en mogelijkheden die
mensen zien. Ik ben niet precies op de hoogte van de Woerdense situatie. Maar als idee: zie
arbeidsparticipatie meer als recht dan als plicht. Lever maatwerk bij ondersteuning en geen
eenheidsworst. De meeste mensen zijn blij om hun capaciteiten in te kunnen zetten. En als dit
(tijdelijk) niet betaald kan, kijk dan naar een vorm van vrijwilligerswerk als opstap naar een
betaalde baan op dat vlak.

3/7/2022 5:05 PM

8 geen 3/6/2022 1:48 PM

9 Organiseer met lokale ondernemers weer een sociale werkplaats 3/6/2022 9:53 AM

10 Geen onderwerp Omgevingsvisie 3/4/2022 11:05 AM

11 Gemeente heeft ongunstig ondernemers klimaat, als zij vertrekken hebben inwoners geen werk
dichtbij huis of zij verhuizen ook

3/3/2022 8:02 PM

12 Het blijkt heel moeilijk om mensen met achterstand echt te laten participeren. Soms moet je
zeggen: jammer het lukt niet en geen genoegen nemen met mindere kwaliteit.

3/3/2022 5:35 PM
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Q31 In welke leeftijdscategorie valt u?
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Q32 Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u hebt voltooid of de hoogste
graad die u hebt behaald?
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Q33 Op welke partij heeft u bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018
gestemd?

Answered: 65 Skipped: 2
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7.69% 5

6.15% 4

26.15% 17

7.69% 5

9.23% 6

3.08% 2

18.46% 12

3.08% 2

1.54% 1

0.00% 0

6.15% 4

10.77% 7

TOTAL 65

ANSWER CHOICES RESPONSES

CDA

VVD

Progressief Woerden (GroenLinks/PvdA)

LijstvanderDoes

ChristenUnie-SGP

STERK Woerden

Democraten 66 (D66)

Inwonersbelangen

SP (Socialistische Partij)
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Niet gestemd

Zeg ik liever niet




