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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 Buitensport terreintjes in de wijken. Niet ergens achteraf om vandalisme tegen te gaan. Bij de
plas meer te doen en meer ruimte om echt te recreëren. Nu is er maar een klein stukje gras

3/11/2022 11:25 AM

4 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

5 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

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

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

3/7/2022 1:33 PM

8 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

9 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

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

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

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

13 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

14 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

15 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

16 Ik ben van mening dat er genoeg is. 3/1/2022 10:46 AM


