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Q24 Minimale klimaatverandering/opwarming van de aarde (pag 26)Het
klimaat verandert mondiaal onder invloed van menselijk handelen. Dit

merken we door meer en langere periodes van droogte en hitte, of juist
van regen en zware piekbuien. We zullen hierop moeten reageren,
enerzijds door het beperken van onze methaan- en CO2-uitstoot en

anderzijds door onze leefomgeving aan te passen aan het veranderende
klimaat.
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1 Beide. Minder vee. Minder fossiele brandstoffen. Minder reizen. 3/12/2022 12:36 PM

2 Daar kan Woerden alleen niets aan doen... 3/11/2022 4:27 PM

3 Onvoldoende kennis 3/11/2022 11:30 AM

4 Veel meer buurt gerichte aanpak. 3/9/2022 7:33 PM

5 Je moet hier iets mee, maar liever vanuit de energietransitie en de vorige vraag, dan zo'n open
deur zonder diepte als deze vraag

3/9/2022 12:42 PM

6 Totaal geen besef bij politiek en burgers dat het een kwestie van jaren is om nog te kunnen
handelen. Drastisch aanpassen is noodzakelijk. Gemeente zou hier opener in kunnen zijn. En
veel meer kunnen sturen (bijvoorbeeld door alleen maar biobased te laten bouwen) door
drastische cow reductie te eisen via milieuvergunning of wat dan ook...

3/8/2022 10:37 PM

7 Net als het voorgaande onderwerp: niet echt gemeentepolitiek 3/8/2022 11:14 AM

8 'Leefomgeving aanpassen aan het verandernde klimaat' draagt niets bij aan het mitigeren van
klimaatverandering, het zegt alleen iets over onze reactie op de impact van
klimaatverandering... Mijn suggestie zou dus zijn om dit hier te verwijderen en in plaats
daarvan onder de plannen voor klimaatadaptatie te zetten, want dat is wat het is. Inderdaad
een goed startpunt om methaan- en CO2-uitstoot te beperken, maar dit zal alleen maar kunnen
door concrete maatregelen te nemen met betrekking tot het vervangen van fossiele energie
voor hernieuwbare energie (dus opzeggen contract Gazprom en overgaan op duurzame
energieleverancier, plaatsen van windmolens en zonnepanelen, aanmoedigen tot overgaan van
burgers op plantaardig dieet waardoor er minder koeien zijn en dus ook minder methaan wordt
uitgestoten) en het terugdringen van (lucht)vervuiling (door middel van weren auto's,
boetes/handhaving op verontreiniging van omgeving door bedrijven en burgers). Deze
maatregelen zouden hier concreet gemaakt moeten worden.

3/7/2022 4:58 PM

9 Te weinig ambitie voor afkicken van fossiel. Too little too late. 3/7/2022 4:44 PM

10 Energietransitie noodzaak onderstrepen en stimuleren . Succesvolle initiatieven andere landen
en andere gemeentes onderzoeken, voordragen, overnemen

3/7/2022 4:33 PM

11 CO2 uitstoot neemt nog sneller toe door houtstook. Gemeente moet zich echt duidelijk
uitspreken tegen houtstook en maatregelen nemen middels APV, tot beperking houtstook

3/6/2022 1:43 PM

12 Onze polders verduurzamen door hoger waterpeil, kruidenrijke graslanden en minder koeien.
Boeren compenseren

3/6/2022 10:01 AM

13 Regelmzonnepanelen en zet in op batterij opslag, zelfstandigheid inwoners ipv grote bedrijven
bedienen.

3/6/2022 9:50 AM

14 Richt vooral op de grote bedrijven. Nu komen de kosten vooral bij de individuele burger terecht,
terwijl grote bedrijven en heel grote impact hebben en ook het geld beschikbaar hebben (dan
maar een lagere winst uitkering)

3/5/2022 12:47 PM

15 Onduidelijk wat het gemeentelijk beleid is 3/5/2022 10:21 AM

16 Electrisch rijden bevorderen 3/4/2022 1:10 PM

17 Is lopend beleid 3/4/2022 11:00 AM

18 Zie vorig antwoord, meer sturing vanuit overheid 3/4/2022 9:20 AM

19 Bewoners aanspreken om o.a. tuininrichting en gebruikvan openbaar groen (zijn geen
parkeerplaatsen)

3/4/2022 8:45 AM

20 Veel al genoemd, zorg dat Woerden groener wordt, zowel in de publieke ruimte als in de tuinen
van de bewoners

3/3/2022 8:26 PM

21 Maar geen beleid opdringen 3/1/2022 10:51 AM


