Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Q4 Reductie (lucht)vervuiling (pag. 58)(Lucht)vervuiling in de breedste zin
doet afbreuk aan een gezonde leefomgeving. Initiatieven moeten bijdragen
aan reductie hiervan, of op zijn minst niet verergeren.
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Stank van openhaarden en het bemesten van weilanden.

3/12/2022 11:15 AM

2

Lastig om lokaal aan te pakken

3/11/2022 4:21 PM

3

Aanbrengen van geluidswallen langs de A12

3/11/2022 11:26 AM

4

Het is maar de vraag of dit in handen is van de gemeente. Er wordt gewerkt aan betere

3/11/2022 11:10 AM
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fietspaden bv. Wellicht meer mogelijkheden voor opladen elektrische voertuigen
5

Goed voorbeeld is een uitgebreid artikel over hout stoken in de krant

3/11/2022 10:20 AM

6

Nog steeds geen geluidsscherm bij de A12 en daardoor ook veel fijnstof.

3/9/2022 7:11 PM

7

Vervuiling is een onderwerp dat gemeente moet tegengaan, maar waarbij ook een
verantwoordelijkheid bij de bewoners gelegd mag worden. Schoon achter laten of vaker fietsen
stimuleren

3/9/2022 11:51 AM

8

Focus ligt op wonen, niet op de effecten daarvan voor de omgeving. Ideeën vanuit bewoners
zijn er voldoende, waaronder: . Geluidswal langs A12 met zonnepanelen . Bos/natuurgebied
langs de Groenendaal tot aan Woerden . Snelfietspad

3/8/2022 8:52 PM

9

In lijn met mijn eerdere opmerkingen, is het vrij bizar dat er geen aandacht wordt besteed aan
het reduceren van (lucht)vervuiling terwijl al hele geruimte tijd bekend is dat dit ontzettend
schadelijk is voor het milieu en daarmee dus ook voor onszelf. 'Niet verergeren' is niet genoeg,
er dient ingezet te worden op reductie, willen we ook maar een hele kleine kans maken dat de
huidige generatie jongeren en de generaties die daarna volgen niet in een compleet onleefbare
wereld hoeven te leven. Een mooie eerste stap zou zijn om auto's en andere gemotoriseerde
voertuigen te verbieden in het stadscentrum om zo luchtvervuiling tegen te gaan.

3/7/2022 4:25 PM

10

Bewustwording dmv informatievoorziening vanuit de overheid. Meten is weten.Ik ben op
meerdere plaatsen buiten Nederland geweest, waar de lokale overheid luchtkwaliteit
meetpunten voorziet en meetgegevens met de inwoners deelt. Electrisch barbecueën , geen
houtskool open haard en vuurkorven, stimulering en faciliteren electrisch stadsverkeer /eigen
vervoersmiddelen gemeente Woerden allen electrisch en opgeladen op eigen zonnecollector
eenheid ( hulde voor de Lidl met haar zonnepanelen op parkeer faciliteiten)

3/7/2022 3:20 PM

11

Vervuiling van de omgeving is ziekmakend. Luchtvervuiling is erger dan het lijkt. Kijk naar de
zwarte aanslag op de kozijnen. Deze rotzooi ademen we ook in met longproblemen tot gevolg.
Oorzaken zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen, niet alleen van de A12, maar ook van lokaal verkeer
zoals oude benzine en dieselauto's. Maar ook stinkende brommers. En in toenemende mate
houtrook, vooral bij weinig wind. Ventilatie is daardoor soms onmogelijk. CO2 uitstoot en
andere broeikasgassen zijn niet zichtbaar maar hebben een verwoestende werking. Geen
genoegen nemen met berekeningen en gemiddelde concentraties (alle stoffen). De limieten
voor onze omgeving moeten in een progressief percentage in de tijd onder de maximaal
toegestane piekuitstoot komen (dus niet gemiddeld). Deze emissies moeten onafhankelijk
worden gemeten en niet berekend. Dus bijvoorbeeld ieder jaar 2% lagere uitstoot per
emissiesoort.

3/7/2022 3:16 PM

12

Meer promotie voor energiebesparende maatregelen, wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te
wekken. Meer aanplant van bomen en bij herinrichting van wijken en of straten een diversiteit
van bomen en struiken toepassen. Je kan als lokale overheid stimuleren dat je bedrijven
uitnodigd om zich te vestigen die nauwelijks uitstoot produceren.

3/7/2022 12:50 PM

13

Luchtvervuiling (fijnstof) door auto's wordt genoemd in bestemmingsplan; lokale vervuiling door
hout-stook in woonwijken overschrijdt de luchtvervuiling door auto's in extreme mate. 1 eco
houtkachel geeft een fijnstof uitstoot van circa 25 diesel vrachtauto's zonder roetfilter!

3/6/2022 1:17 PM

14

Gemeente verplaatst met komst Rembrandtbrug bijvoorbeeld dit probleem van de ene naar de
andere wijk.

3/6/2022 11:20 AM

15

Veel meer bewust wordingscampagnes

3/6/2022 9:24 AM

16

Betere bescherming van bewoners door afscherming van de snelweg. Geen vliegtuigen laag
boven Woerden, maar over de Noordzee.

3/6/2022 9:23 AM

17

Sluipverkeer ontmoedigen, autogebruik binnen de gemeente grenzen door eigen inwoners
sterker ontmoedigen. Parkeer locaties buiten stad.

3/5/2022 10:38 PM

18

Snelheid binnen bebouwde kom en op een aantal doorgangswegen naar 30
(vossenschanslaan)

3/5/2022 10:31 AM

19

Verbieden houtskool, zonder zuiveringsinstallatie

3/5/2022 10:00 AM

20

De uitstoot vermindert als er minder hard gereden wordt: de hele stad max 30 km zou een
mooi begin zijn.

3/4/2022 6:52 PM

21

Minder veeteelt, schonere auto’s, alternatieve energie

3/4/2022 12:58 PM
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22

Volgens mij wonen we in een gebied met een relatief schone lucht

3/4/2022 10:34 AM

23

Open haard en hout kachels verbieden en/of bestaande belasten

3/4/2022 10:12 AM

24

Beschermwal langs de A12

3/4/2022 8:21 AM

25

Meer groen

3/3/2022 7:21 PM

26

Grote doorgaande wegen met veel zwaar verkeer door woonwijken, inwoners met overlast van
houtstook het zelf laten uitzoeken, vooral bomen verwijderen en niets terugplaatsen zijn
slechts voorbeelden. Gemeente zou zich moeten realiseren dat haar eerste taak is op te
komen voor het belang van de burgers

3/3/2022 5:09 PM

27

Speelt niet echt. Geen taak gemeente.

3/3/2022 5:03 PM

28

Auto's weren van de Rijnstraat kan voor vermindering van luchtvervuiling verminderen (en ook
zorgen voor een veiligere stad).

3/3/2022 3:21 PM

29

Ik woon in Hofwijkwest. Het geluid en luchtvervuilingen is enorm toegenomen. Ik zou hier de
oplossing niet 1.2 3 weten, omdat dat veelal landelijk geregeld moet worden, maar investeer in
goede fietspaden en stimuleer het wegdoen van 1 auto. Veel mensen hebben 2 auto’s. Wellicht
in samenwerking met werkgevers.

3/1/2022 10:16 AM
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