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Q23 Effectieve klimaatadaptatie: wateroverlast, droogte, hitte,
overstroming (pag. 72, 96, 98)Klimaatadaptatie in onze leefomgeving en
openbare ruimte is nodig om zo de gevolgen van klimaatverandering beter
te kunnen opvangen. Hittestress door hogere temperaturen kan worden
tegengegaan door de leefomgeving te vergroenen en meer bomen te
planten die zorgen voor schaduw. Meer ruimte voor wateropvang kan
wateroverlast bij hevige regenbuien voorkomen en zorgt ervoor dat water
wordt vastgehouden dat gebruikt kan worden in perioden van langdurige
droogte.
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Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Er worden te gemakkelijk bomen gekapt en er met nieuw geplante bomen wordt slordig
omgegaan. B.v. Geen water gegeven of steunpalen en/of steunbanden niet op tijd vervangen
waardoor bomen afbreken of ontwortelen.

3/12/2022 12:32 PM

2

Kan niet hoog genoeg op de agenda staan

3/11/2022 5:15 PM

3

Doorgaan met subsidie voor groendak, regenton, …

3/11/2022 4:45 PM

4

Onvoldoende op de hoogte. Subsidie voor vergroening, waterton etc?

3/11/2022 11:29 AM

5

Er wordt gezegd dat er van alles aan gedaan wordt, en dat bewoners gestimuleerd worden
hierin, maar ik zie het tegenovergestelde gebeuren.

3/10/2022 2:22 PM

6

Meer tempo maken

3/10/2022 11:46 AM

7

Dit is niet 1-2-3 geregeld. We moeten daarom nu al actie ondernemen om straks met droge
voeten in een groen Woerden te kunnen wonen

3/9/2022 12:40 PM

8

Is er sowieso aandacht hiervoor in Woerden? Inhoudelijke kennis bij ambtenaren is een must

3/8/2022 10:35 PM

9

Suggesties: . onderwerp integraal onderdeel maken van de diverse plannen. Bijvoorbeeld: er
wordt veel gepusht op meer woningen, maar de effecten daarvan op het klimaat en de
leefomgeving worden onvoldoende serieus genomen. Ook hierin keuzes durven maken

3/8/2022 9:40 PM

10

Het vergroenen van de leefomgeving kan door landbouwgrond effectiever te gebruiken (door
middel van verbouwen plantaardig voedsel dat veel effectiever energie omzet wanneer het
wordt geconsumeerd door de mens dan vlees waardoor er minder landbouwgrond nodig is om
hetzelfde aantal mensen te voeden) en de landbouwgrond die dan overblijft om te zetten naar
natuur/bos (neemt CO2 op en vermindert daarmee klimaatverandering). Verstrek subsidies aan
bedrijven en burgers om hun daken, tuinen en terreinen te vergroenen. Verbiedt auto's in het
centrum en maak van huidige parkeerplaatsen groene oases. Inspiratie:
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/10/paris-approves-plan-to-turn-champs-elyseesinto-extraordinary-garden-anne-hidalgo

3/7/2022 4:54 PM

11

Aanwijzingen gemeente dat tuinbetegeling meer dan x procent niet toegestaan is. Bied ideeën
voor alternatieven aan

3/7/2022 4:30 PM

12

waterafvoer huizen naar sloten doorvoeren; desnoods bewoners mee laten betalen

3/6/2022 1:42 PM

13

De gemeente doet juist tegenovergestelde. Groen verdwijnt, terwijl er veel locaties zijn voor
bomen. Ook wateropvang kan beter.

3/6/2022 11:32 AM

14

We moeten niet de symptomen bestrijden maar de oorzaken aanpakken

3/6/2022 9:58 AM

15

Stop het kappen can bomen en plant erbij. Vastleggen dat er voor elke gekapte boom, 2
moeten worden geplant. Stimuleren groene tuinen.

3/6/2022 9:48 AM

16

Ondanks dit thema zie ik de tuinen in de buurt steeds meer verstenen. Kom met makkelijk
alternatief voor degenen die makkelijk te onderhouden tuinen en geen groene vingers hebben

3/5/2022 12:45 PM

17

Meer waterbergingen en daarover duidelijk communiceren

3/5/2022 10:20 AM

18

Meer bomen!

3/4/2022 7:10 PM

19

Veel is al lopend beleid

3/4/2022 11:00 AM

20

Voorlichting en meer inmenging overheid, kosten verhalen op inwoners

3/4/2022 9:19 AM

21

Verplicht bewoners meer groen en bomen in hun tuinen te zetten.

3/3/2022 8:25 PM

22

Kijk naar het riool in Harmelen. Vaak dunne buizen. Te weinig bomen in wijken onder mom van
besparing onderhoud.

3/3/2022 5:30 PM
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23

Gemeente maakt zich volstrekt ongeloofwaardig door zelf veel bomen te (laten) kappen en
daar beton en asfalt voor terug te leggen en gelijktijdig inwoners te vragen stoeptegels te
lichten om te vergroenen. Practice what you preach!

3/3

3/3/2022 5:24 PM

