Producten van eigen bodem
Horst aan de Maas heeft streekproducten, denk aan asperges, blauwe bessen en aardbeien.

8. Waar koop jij je streekproducten?
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Bij de bewuste boer zelf
Bij de boerenmert op het plein bij de kerk. dat is een goed initatief.
Bij de groothandel op veiling Zon
Bij de Spar in het dorp.
Biologisch winkel
Boerderijwinkels
Boerenmarkt
De Booremèrt
De rest koop ik in duitsland
Het Aardbeienland
Hui van de Streek en de Booremèrt
Huis van de streek
Huis van de Streek
Ik koop streekproducten wanneer dat de meest voor de
handliggende optie is
Moestuin ouders
Museum De Locht
Sinds vorig weekend de Booremaert
Streek winkel
Streekwinkel
Versboerderij
Vvv, tankstation
Werk bij groente groothandel
Zelf aspergeboer
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In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling?

9. `Ik vind het belangrijk om lokale producenten te
ondersteunen`
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Lokale producten bij de boer" zijn in de regel duurder. En ondersteunen? Een loodgieter, schilder
enz. wordt ook niet met veel reclame lekker gemaakt voor te ondersteunen. Veel mensen kijken
gewoon in hun portemonnee wat ze kunnen besteden en lopen de reclames af bij de super. "
We leven niet op een eiland, protectionisme is geen goed uitgangspunt
Zolang de produkten niet duurder zijn dan standaard produkten
Belangrijk om onze lokale ondernemers een bestaan te bieden
Dit zijn meestal verse producten, en het is ook nog goed voor de lokale economie.
Ligt er natuurlijk wel aan op welke manier ondersteunen...
Moeten ze wel betaalbaar zijn
Als iedereen lokale producten koopt heeft dat vele voordelen: denk aan transportkosten maar ook
aan grote kosten als producten gekweekt worden waar het klimaat niet geschikt is
Dan steun je je ook de plaatselijke economie.
De boeren en tuinders moeten ook hard werken zoals de meeste maar om hun producten te kopen
is altijd gunstig
Het is al moeilijk genoeg voor kleinere lokale bedrijven om het hoofd boven water te houden. Als
ik mee kan helpen door hun producten te kopen, dan doe ik dat graag. Tevens is het beter voor het
milieu: minder transportkosten. En het product is vers!
Leegstand van winkels ed. in een dorp of stad geeft verpaupering en is slecht voor het imago.
Vooral voor de kleine kernen. Anders gaat daar alles verloren.
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