Peiling inwoners Woerden Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Q8 Gezond water (pag 67)Gezond water is vrij van (residuen van)
gifstoffen/verontreinigingen. De kwaliteit van het oppervlaktewater moet
worden verbeterd en het waterwingebied moet worden beschermd. Water
uit de kraan moet van hoge kwaliteit blijven.
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Geen olie- en gasboringen toestaan, dit i.v.m. mogelijke aantasting kwaliteit grondwater.

3/12/2022 11:47 AM

2

Geen idee. Verantwoordelijkheid van waterschap en waterbedrijven

3/11/2022 5:00 PM

3

Geen olie/gaswinning, handen af van waterwingebied

3/11/2022 4:10 PM
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4

Subsidie voor waterontharders en vergelijkbare maatregelen? Water is mijn voornaamste
drankje en uit flessen drinken wil ik zeker niet ivm de impact op het milieu

3/11/2022 11:14 AM

5

Om me heen zie ik alleen "dood" water. Het slootwater is bruin en troebel en er leeft niets
meer. Gevolg van de kreeften? Ik hoor er niets over en zie nooit iemand er enige aandacht aan
geven. De paddentrek is verdwenen: alle padden opgegeten?

3/10/2022 2:11 PM

6

Gezond water is belangrijk. Als inwoner wil je schoon drinkwater. We wonen in een waterrijk
gebied. Dit water moet van goede kwaliteit zijn voor een gezonde groene omgeving om in te
wonen en recreëren. Tot slot moeten we goed zorgen voor flora en fauna

3/9/2022 11:58 AM

7

Te weinig kennis/inzicht over dit onderwerp

3/8/2022 8:57 PM

8

In lijn met mijn eerdere commentaar t.a.v. het ontbreken van beleid op factoren die
klimaatverandering veroorzaken of geraakt worden door klimaatverandering, ben ik ook hier
van mening dat er zou moeten worden ingezet op gezond water om daarmee gezondheid van
mens, dier en natuur te borgen. Gezond water is van ontzettend groot belang voor het goed
functioneren van ecosystemen, waar wij als mens afhankelijk van zijn. Stel strenge regels in
voor bedrijven omtrent het eventuele directe lozen van gifstoffen/verontreinigende stoffen in
water. Daarnaast helpen maatregelen tot het reduceren van luchtverontreiniging ook om water
gezonder te maken. Een groot deel van luchtverontreinigende stoffen komen tenslotte in water
terecht.

3/7/2022 4:27 PM

9

Het waterwingebied loopt risico bij olie- en gaswinning. Dit is een risico dat wij niet mogen
tolereren. We kunnen niet zonder schoon water, wel zonder olie en gas. Uitstoot van gif door
gewasbeschermingsmiddelen uitbannen. Stimuleren van biologische landbouw.

3/7/2022 3:30 PM

10

Meer handhaving, er zijn voldoende regels voor beperking gebruik gifstoffen. . Zelf kan de
gemeente, met de inwoners en natuurorganisaties bekkens aanleggen met kleinschalige
biologische zuivering.

3/7/2022 1:11 PM

11

gaswinning kan drinkwater kwaliteit negatief beïnvloeden; stel harde eisen op t.a.v. gaswinning

3/6/2022 1:25 PM

12

Direct alle niet noodzakelijke bestrijdingsmidde verbieden, boeren en tuinders compenseren.

3/6/2022 9:32 AM

13

Al aanpakken bij de bron. Veel mensen bijv. slikken jarenlang onnodig medicijnen. Tijd en geld
vrijmaken om voor voorlichting en professionals in huisartsen praktijk die hier over met
huisartsen en de mensen zelf in gesprek kunnen. Zo ook onnodig antibiotica gebruik bij (melk)
vee en chemicaliën gebruik in landbouw en de industrie

3/5/2022 12:31 PM

14

Hier moet permanent aandacht voor zijn misschien dmv een ambtenaar die hiervoor wordt
aangesteld.

3/4/2022 6:57 PM

15

Minder veeteelt en pfas toepassingen verbieden

3/4/2022 1:00 PM

16

Op bedrijventerreinen meer watermanagement met meer opslag van regenwater, zodat minder
kraanwater nodig is

3/4/2022 10:41 AM

17

Water prijs verhogen

3/4/2022 10:17 AM

18

Bewustwording en verhogen belasting en kosten water

3/4/2022 9:06 AM

19

Met name de agrarische sector maakt er een potje van. Daar moet ingegrepen worden.

3/3/2022 8:09 PM

20

Terugbrengen van gebruik gifstoffen

3/3/2022 7:26 PM

21

Is dit een taak voor de gemeente?

3/3/2022 5:08 PM

22

Dit is geen taak van de gemeente, maar van het waterschap

3/2/2022 4:46 PM

23

Ik heb het idee dat het waterschap hier goed mee bezig is. Dat hiervoor (extra) betaald voor
moet worden lijkt me logisch.

3/1/2022 10:25 AM
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