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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 Ben onvoldoende op de hoogte 3/11/2022 11:17 AM

5 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

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

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

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

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

3/8/2022 10:18 PM

10 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

11 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

12 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

13 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

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

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

3/6/2022 1:31 PM

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

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

3/6/2022 9:33 AM

18 In een tijd waarin het belang van biodiversiteit niet meer te ontkennen valt, rooit de gemeente
Woerden binnen een struiken in het kader van daling van onderhoudskosten. Onbegrijpelijk!

3/5/2022 12:36 PM

19 De gemeente lijkt zich niet te interesseren voor de bomen laat staan voor de rest: dus meer
aandacht voor kennis over het behoud en onderhoud vd bomen

3/4/2022 7:05 PM

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

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

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

3/4/2022 9:08 AM

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

24 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
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25 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

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

3/3/2022 6:04 PM

27 Vergeten wordt dat weilanden etc ook natuurwaarden hebben. En recreatieve waarde. Ook in
meer verstedelijkte dorpen als Harmelen. Groene buffer tussen Woerden en Utrecht, maar als
Woerden niet wakker blijft straks ingelijfd bij Utrecht.

3/3/2022 5:13 PM

28 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


