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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 Buitensportplaatsjes en speeltuintjes. En een jeugdhonk. Zodat ieder groep zijn eigen plek kan
zoeken en niet gaat klieren en slopen in bv een kinderspeeltuin

3/11/2022 11:29 AM

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

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

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

7 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

8 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

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

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

11 geen 3/6/2022 1:41 PM

12 Stimuleren gebruik fiets en ov binnen gemeente gemeentegrenzen. Ontmoedig autogebruik. 3/5/2022 12:43 PM

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

3/4/2022 10:39 AM

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

15 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

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

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

18 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

19 Een beter leven begint bij jezelf. De gemeente doet al veel. 3/1/2022 10:50 AM


