Buurtsuper

1. Waar doet u uw dagelijkse boodschappen?
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Doe je dit niet dan hebben we dadelijk geen dorpswinkel meer.
Ik betaal graag een klein beetje meer om een winkel in eigen dorp te
kunnen behouden; is heel belangrijk ook voor de ouderen. En naar Gemert
of Boekel rijden kost ook benzine en dat tellen mensen vaak niet mee!
Je bent medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in je dorp. er is meer
dan genoeg aanbod wat betreft supermarkten.
Woon in gemert dus zit alles dichtbij
Aldi
Hier is geen supermarket of andere winkel
In Duitsland. Veel goedkoper.
In mijn eigen dorp is 1 supermarkt, maar daar betaal ik veel teveel. Daarom
ga ik naar een andere gemeente, waar ik voor hetzelfde geld een volle
winkelwagen heb.
Ik haal mijn boodschappen in Deurne en dan haal ik als ik wat vergeten ben
dat nog bij bij de dagwinkel
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2. Wanneer zou u meer boodschappen in eigen dorp doen?
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Anders

Anders, namelijk:



























Als de kwaliteit optimaal is, er meer producten uit de regio komen en de geldstromen zo
georganiseerd zijn dat ze bijdragen aan zelfvoorziening en samenredzaamheid
Als er meer speciaalzaken zouden zijn
Altijd in Gemert
Doe al boodschappen in eigen dorp
Doe alle boodschappen al in dorp
Doe de dagelijkse boodschappen in het dorp, er is voldoende aanbod in Gemert centrum
Doe ik al
Doe ik al.
Doe ik al..nvt dus
Doe in de eigen gemeente boodschappen
Doe mijn boodschappen al in eigen dorp
Doe ze in eigen dorp
Het aanbod voor dagelijkse boodschappen is ruim voldoende in eigen dorp
Ik ben tevreden
Ik doe al alle boodschappen (supermarkt) in eigen dorp
Ik doe al boodschappen in mijn dorp
Ik doe al mijn boodschappen al in eigen dorp
Ik doe al mijn boodschappen in eigen dorp
Ik doe al mijn boodschappen in het dorp
Ik doe alle boodschappen hier
Ik doe alle boodschappen in mijn dorp
Ik doe dat al
Ik doe hoofdzakelijk boodschappen in eigen dorp
Ik doe mijn boodschappen in Gemert
Ik doe mijn boodschappen reeds in mijn eigen dorp
Ik woon in Gemert
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Ik woon in Gemert en doe al mijn boodschappen inmijn dorp. Ik bestel ook niets op internet
om ons dorp leefbaar te houden.
Koop zoveel mogelijk in Gemert
Kopen al alle dagelijkse boodschappen
N.v.t.
Nvt (5x)
Wil me niet beperken tot een winkel
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