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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.
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# 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 Ziekenhuis. Desnoods meer buiten Woerden ivm de drukte rondom het Antonius. Het is
gewoon gevaarlijk om geen ziekenhuis meer in de buurt te hebben

3/11/2022 11:21 AM

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

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

3/10/2022 11:42 AM

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

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

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

3/8/2022 10:22 PM

12 . 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

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

14 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

15 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

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

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

3/5/2022 10:10 AM

18 Er kan meer gedaan worden aan tijdig onderhoud 3/4/2022 7:07 PM

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

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

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

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

3/4/2022 8:36 AM

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

3/3/2022 7:41 PM

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

25 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

26 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


