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Q26 Grote sociale cohesie en inclusie (pag. 8, 25, 30)  Mate van
samenhang en verbondenheid in de samenleving, waarin ieder individu
binnen zijn of haar vermogen kan meedoen en het gevoel heeft erbij te

horen en zich thuis voelt.
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 buurtprojecten stimuleren, buurtcursussen, 3/13/2022 12:13 PM

2 Ik weet niet in hoeverre dit in Woerden het geval is. 3/12/2022 12:38 PM

3 Wie wil dit nou niet? 3/11/2022 5:17 PM
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4 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:23 PM

5 Je moet dit onderwerp niet tegenwerken, maar het is geen prioriteit van de gemeente voor mij.
Woerden organiseert veel er is veel variatie aan mogelijkheden. Laten zoals het is.

3/9/2022 12:45 PM

6 Initiatief is belangrijk. Een Ethiopier verstopt zich. 3/8/2022 11:15 AM

7 Ik heb het gevoel dat de spanningen door verschillende opvattingen over corona,
gevaccineerden, ongevaccineerden etc. zijn toegenomen. Nu tijd om de verschillen te
overbruggen en de verbinding tussen andersdenkenden te herstellen. En mensen die zware
klappen hebben opgelopen door de lockdowns met raad en daad bijstaan. Vooral ook kinderen
die hiervan de dupe zijn.

3/7/2022 4:51 PM

8 Extreme overlast door houtstook binnen Woerden dat een aantal families verhuizen (in het
verleden al gebeurd). Gemeente moet actieve rol spelen in de houtstook overlast. Dat kan door
houtstokers persoonlijk te benaderen, met hulp van de burgemeester bijvoorbeeld.

3/6/2022 1:45 PM

9 De nadruk in de huidige discussie lijkt wel de kant op te gaan dat wanneer je anders bent ook
gelijkzette bent. Een ieder is gelijk.

3/6/2022 11:33 AM

10 Meer direct contact met de inwoners organiseren. Maak een inwoner app en koppel actief terug
!!

3/5/2022 10:24 AM

11 Geen onderwerp voor Omgevingsvisie 3/4/2022 11:01 AM

12 Indy GEVOEL geven erbij te horen is nu net waar deze gemeente (mis)bruik van maakt!!!
Verplicht bij inspraak met controleerbare argumenten af te wijken van advies of voorstel
Duidelijkheid geven wanneer meerderheid beslist en wanneer argumenten de voorkeur bepalen
In democratische besluiten onderscheid maken tussen direct betrokkenen, de buurt of
gemeente Geen voorstel doen die al in beton gegoten zijn (of drie ontwerp voorstellen maar
voorstellen op basis van burgervoorstellen) ALTIJD luisteren en praten en geen ambtelijke
hooghartig gedrag tolereren

3/4/2022 10:58 AM

13 Meer verplicht (vrijwilligers)werk, jeugdhonken, oud en jong verbinden. Dr is (landelijk) te grote
focus op ouderen

3/3/2022 7:58 PM

14 Gemeente heeft te weinig aandacht voor menselijke maat en geleidelijkheid. Zij prijst dorps
karakter Harmelen maar dat wordt in belangrijke mate mogelijk door oud inwoners.
Nieuwkomers consumeren en moeten geleidelijk worden opgenomen in dorpsgemeenschap.

3/3/2022 5:33 PM

15 dorpshuis Harmelen maakt zich hier al hard voor. Meer van dit soort initiatieven zijn welkom 3/1/2022 10:53 AM


