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Q29 Vitale economie (circulair pag. 26) Wereldwijd neemt de vraag naar
grondstoffen toe, terwijl de voorraden afnemen. In een circulaire economie
zijn we veel minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen. Hergebruik van
materialen in nieuwe toepassingen heeft mogelijk positieve
gezondheidseffecten op de kwaliteit van bodem, water, lucht en
biodiversiteit. Circulariteit kan doorwerken in de uitvoering van alle in deze
Omgevingsvisie opgenomen thema’s. Met name de landbouw kan circulair
en natuurinclusief worden.
Answered: 68

Skipped: 44

Hoe belangrijk vindt u dit thema?

Selecteer uw
keuze

0%

10%

20%

Zeer belan…

30%

40%

50%

Belangrijk

60%

70%

Neutraal

80%

90%

100%

Onbelangrijk

Zeer onbel…
Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?

Selecteer uw
keuze

0%

10%

20%

Zeer tevre…

30%

40%

50%

Tevreden

60%

Neutraal

70%

80%

90%

100%

Ontevreden

Zeer ontev…
Hoe belangrijk vindt u dit thema?
ZEER
BELANGRIJK
Selecteer uw
keuze

41.18%
28

BELANGRIJK

NEUTRAAL

ONBELANGRIJK

36.76%
25

17.65%
12

2.94%
2

ZEER
ONBELANGRIJK
1.47%
1

TOTAL

68

Hoe tevreden bent u met de stand van zaken rond dit thema?
ZEER TEVREDEN
Selecteer uw keuze

0.00%
0

TEVREDEN
5.88%
4

NEUTRAAL
55.88%
38

1/2

ONTEVREDEN
32.35%
22

ZEER ONTEVREDEN
5.88%
4

TOTAL
68

Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022
#

WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Gaat de gemeente niet over Landelijk thema

3/11/2022 5:19 PM

2

De nadruk op landbouw is onterecht. De negatieve milieu effecten van de groei van niet
circulaire consumptie (reizen met auto, vliegtuig, techniek, mode/kleding, gadgets en andere
welvaart gerelateerde luxe) is de laatste halve eeuw meer dan dominant (t.o.v. landbouw) en
hier moet wat mij betreft juist meer aandacht voor zijn!

3/10/2022 1:33 PM

3

Meer nadruk op het belang en eisen stellen.

3/10/2022 11:48 AM

4

Dit is zeer belangrijk voor de toekomst en raakt ook een aantal andere punten in de
omgevingsvisie. Ik zie dit als een belangrijke drijver voor die andere punten.

3/9/2022 12:50 PM

5

Geen enkele kennis of urgentie aanwezig. Kennis binnen de ambtenarij is een must. Gemeente
kan faciliteiten bij reststroom collectie en verwerking bij bedrijven. Een upcycle
centrum/circulaire Ambachtstraat bij het afvalbrengstation geeft veel inspiratie aan burgers en
is makkelijk te realiseren.

3/8/2022 10:46 PM

6

lange termijn verhaal Suggesties: . nadenken over wellicht meer autarkisch worden

3/8/2022 9:43 PM

7

Zou graag voorstellen zien over hoe precies de landbouw circulair en natuurinclusief kan
worden gemaakt. Daarbij zou het nodig zijn om alle landbouw biologisch te maken en geen
vlees en zuivel op grote schaal meer te produceren.

3/7/2022 5:05 PM

8

Onze lokale economie is, van een afstandje bezien, niet of beperkt circulair en daarom
onvoldoende vitaal. Zero waste? Volledig hernieuwbaar (geen gebruik meer van fossiel)?
Misschien zijn er plannen en ambities bij het lokale bedrijfsleven, maar daar ben ik niet van op
de hoogte. Doe is gek en maak plannen voor de meest vitale (circulaire) economie van
Nederland.

3/7/2022 4:59 PM

9

Hier kan Woerden niet zo veel aan doen; landelijk beleid hierin is belangrijk

3/6/2022 1:48 PM

10

Verplicht aannemers om een circulariteit paragraaf op te nemen in hun offertes. En hou
daarmee rekening bij aanbestedingen: substantieel aantal punt aan toekennen

3/5/2022 10:27 AM

11

Meer hergebruik, zwaarder belasten vervuilende producten

3/4/2022 1:12 PM

12

Bedrijven op bedrijventerreinen aansporen gezamenlijk aan circulariteit te werken

3/4/2022 11:04 AM

13

Ook hier weer algemene voorwaarden mogelijk op te stellen en vervolgens specifieke
voorstellen op gemeentelijk niveau

3/4/2022 11:03 AM

14

Er is nog veel te winnen op dit gebied. Stimuleer het re- en upcyclen door bedrijven hierin
financieel te steunen. Uiteindelijk levert dit geld op.

3/3/2022 8:29 PM

15

Promotie en überhaupt bewustwording van minder consumeren, zowel eten als spullen

3/3/2022 8:00 PM
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