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

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 Jeugdzorg moet beter Een goede plek voor de jeugd om samen te komen. Waar ze een
drankje kunnen doen en een beetje chillen. En waar iemand let op ze om overlast te
voorkomen.

3/11/2022 11:19 AM

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

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

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

10 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

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

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

3/8/2022 9:13 PM

13 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

14 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

15 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

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

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

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

19 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

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

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

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

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

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

3/3/2022 5:14 PM

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

26 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


