Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Q25 Verbod op olie- en gaswinning en reductie gebruik (pag. 97, 98,
101)Woerden biedt geen ruimte voor olie- en gaswinning binnen de
gemeente en handelt proactief richting het ministerie van Economische
zaken en klimaat om de ontwikkeling van velden tegen te gaan. Door
middel van de energietransitie wordt het verbruik van fossiel naar
hernieuwbaar gefaciliteerd.
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Weg met Vermillion. Helaas heeft het lokale nivo niks in te brengen

3/11/2022 5:16 PM
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70
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2

Opletten dat door oorlog en hoge energieprijzen de winning in Woerden niet alsnog
aantrekkelijk wordt

3/11/2022 4:47 PM

3

de dreiging van gaswinning hangt nog steeds boven ons hoofd

3/11/2022 12:11 PM

4

Grote protestdemonstraties

3/11/2022 11:39 AM

5

Communicatie over wat de gemeente hierin doet en de resultaten daarvan.

3/11/2022 11:30 AM

6

Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over.

3/10/2022 2:23 PM

7

verbieden

3/10/2022 11:46 AM

8

In de energietransitie meegedaan aan inspraakavonden. Goed georganiseerd, maar meepraten
is nog niet meebeslissen. Dergelijke onderwerpen zouden met een bindend referendum moeten
worden afgesloten.

3/9/2022 7:35 PM

9

Geen nieuw Groningen in Woerden! Laten we oplossingen voor de lange termijn kiezen zonder
veel schadelijke en negatieve bijverschijnselen

3/9/2022 12:43 PM

10

Als we tegen windmolens en Zonnevelden zijn kunnen we niet ook tegen gas zijn. Wees eens
realistisch! Als er geen gaswinning mag plaatsvinden moet de transitie veel sneller. En nog
belangrijker: onze energievraag moet krimpen. Geef voorlichting, stimuleer consuminderen.

3/8/2022 10:40 PM

11

Ontzettend goed dit. Maar begrijp niet hoe dit strookt met huidige contract van de gemeente
Woerden met Gazprom. Prima om proactief te handelen om ontwikkeling van velden tegen te
gaan, maar zorg er dan zelf als gemeente ook voor dat je afneemt van een duurzame
energieleverancier en dat je burgers aanspoort hetzelfde te doen. Verstrek daarnaast subsidies
voor plaatsen van windmolens en zonnepanelen en geef als gemeente hierin het goede
voorbeeld door op gemeentepanden zonnepanelen te leggen. Naast handelen richting Min EZK
over velden die niet in Woerden liggen, is het ook nodig om in eigen gemeente te kijken wat er
gedaan kan worden aan het reduceren van olie en gasgebruik. 'Door middel van de
energietransitie wordt het vebruik van fossiel naar hernieuwbaar gefaciliteerd' is helemaal waar,
maar de energietransitie is niet een fenomeen dat vanzelf gaat plaatsvinden zonder dat daar
door gemeentes op lokaal niveau concrete maatregelen op worden genomen.

3/7/2022 5:02 PM

12

Ik ben pas tevreden als dit plan definitief van tafel is.

3/7/2022 4:45 PM

13

Niet alleen proactief energietransitie beleid, maar ook actief verzet tegen beslissingen uit het
verleden voor marginaal veld exploitatie.

3/7/2022 4:38 PM

14

Gemeente Woerden moet duidelijker zijn; nu zijn het partijen, maar we horen niets van het
college

3/6/2022 1:44 PM

15

Tevreden voor zover het lokaal beleid betreft. Mag meer naming en shaming van grote
bedrijven gebeuren

3/6/2022 9:50 AM

16

Geen gasboringen

3/4/2022 7:10 PM

17

Geen boringen en winning olie en gas meer

3/4/2022 1:10 PM

18

Is lopend beleid

3/4/2022 11:01 AM

19

Nog wenig info hierover. Een dichtbevolkt gebied ...wenig mogelijkheden hiervoor

3/4/2022 8:46 AM

20

Watermolens

3/3/2022 7:56 PM

21

Kan niet goed inschatten of gemeente hier nu wat aan doet

3/2/2022 5:07 PM

22

Ik stoor me aan het tempo en de manier waarop dit gebeurd.

3/1/2022 10:52 AM
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