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Q9 Gezond voedsel (waaronder landbouwtransitie pag. 8)Gezond voedsel
is vrij van (residuen van) gifstoffen en voedzaam. Productie van
biologische producten is daarom de norm en verleidingen in de omgeving
voor ongezond voedsel worden afgebouwd.
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WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA?

DATE

1

Gezond voedsel stimuleren door Overheid en Supermarktketens, ongezond voedsel in prijs
verhogen.

3/12/2022 11:49 AM

2

Landelijke taak

3/11/2022 5:01 PM
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3

Lastig om lokaal uit te voeren

3/11/2022 4:23 PM

4

Ben onvoldoende op de hoogte

3/11/2022 11:15 AM

5

Nu al voldoende mogelijk voor bewust levende mensen.

3/11/2022 10:24 AM

6

Er kan en moet m.i. meer gedaan worden om het biologisch boeren te stimuleren.

3/10/2022 2:12 PM

7

Het moet wel betaalbaar blijven

3/9/2022 7:15 PM

8

De overgang naar meer biologisch is goed, maar moet in stapjes. De boeren en aangesloten
partijen op de voedselkring moeten de tijd en de kans krjjgen. En de bewoners moeten beter
geïnformeerd en gestimuleerd worden.

3/9/2022 12:01 PM

9

Veel meer aandacht en promotie voor lokaal geproduceerd voedsel

3/8/2022 10:13 PM

10

In principe eens, maar dit vraagt ook van bewoners het nodige. Men is verwend en levert niet
graag in, Attitude en bereidheid om meer te betalen voor eten/drinken zijn onderdeel daarvan.
Is een breder maatschappelijk probleem Suggesties: . werken aan bewustwording . belasting
op gezond eten lager . stimuleren zelfvoorzienend worden (volkstuintjes, cursussen,
begeleiding) .

3/8/2022 9:03 PM

11

Voedsel moet vrij van gifstoffen zijn, omdat de gifstoffen grondwater vervuilen wat weer allerlei
negatieve consequenties heeft (verlies aan biodiversiteit, afname in kwaliteit van de aarde en
daarmee de productiviteit van de landbouwgrond, vervuild water leidt tot acidificatie waardoor
water minder CO2 kan opnemen waardoor meer CO2 in de atmosfeer blijft hangen en de aarde
alleen nog maar verder opwarmt). Naast voedsel vrij van gifstoffen, zou er ook ingezet moeten
worden op plantaardig voedsel, dat gezonder is voor zowel mens als milieu. Vlees en
zuivelproductie is verantwoordelijk voor 14.5% van wereldwijde broeikasgassen. Switchen naar
een plantaardig dieet kan dit percentage enorm terugdringen. Meer informatie over waarom en
in hoeverre de klimaatimpact van plantaardig eten minder is dan van vlees/zuivel is hier te
vinden: https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/climate-impact-meat-vegetarian-vegandiets. Zet een publiekscampagne op om burgers aan te zetten tot het eten van minder vlees en
zuivel en geef alternatieven een podium.

3/7/2022 4:45 PM

12

Publieke bekendheid met gebruik van landbouw gif verhogen dmv verplichte "gif index" op
verpakkingen . Maandelijkse nominatie beste bio en of duurzaamheids bedrijf van woerden met
thema jaarfeest en verkiezing . Informatie campagnes in (lager-middelbaar)onderwijs
stimuleren en faciliteren over effecten van gif, micro plastics, conserveermiddelen, suiker e.d.

3/7/2022 3:44 PM

13

Je moet heel sterk in je schoenen staan om de verleidingen van slecht voedsel (vet, zoet,
zout) het hoofd te bieden. Stimuleren van gezond voedsel door hier ook lokaal feestelijke
aandacht voor te hebben. Stimuleer ook biologische landbouw, vegetarisch eten en biologische
veeteelt. Organiseer een proeverij van lokaal geproduceerde biologische producten. Geef
gemeentelijke vouchers uit voor gezond eten en drinken.

3/7/2022 3:41 PM

14

Veel te weinig toezicht en handhaving van de bestaande regels. Maak inwoners bewust, meer
algemene volkstuinen waar biologisch produkten verbouwd worden. Stimuleer herenboeren.

3/7/2022 1:14 PM

15

De meeste mensen zijn pas geinteresseerd in biologische producten als ze ernstig ziek zijn;
van raadsleden mag verwacht worden dat zij een lange termijn visie hebben. Dat is nu vaak
niet het geval.

3/6/2022 1:26 PM

16

Wat is biologisch? Dit is een containerbegrip.

3/6/2022 11:25 AM

17

Veel meer voorlichting. Verbieden allerlei slechte stoffen. Voedselbossen en biodiversiteit met
subsidies stimuleren.

3/6/2022 9:35 AM

18

De mogelijkheden om meer lokaal te kopen moeten uitgebreider en toegankelijker zijn. Het is
vaak niet duurder. Geef ruimte bij supermarkten voor lokale aanbieders. Supermarkten hebben
een te grote invloed op de markt omdat het maar enkele spelers zijn. Zo kan de inflatie ook
beperkt worden. Meer stalletjes in winkelcentra, beperking van de huren in winkelcentra, zodat
ook kleinere partijen die kunnen betalen.

3/6/2022 9:30 AM

19

Het is van den zotte dat ongezond voedsel verreweg het goedkoopste is en het makkelijkste
verkrijgbaar. Wat mij betreft komt er een tax op ongezond voedsel

3/5/2022 12:33 PM

20

De gemeente lijkt hier geen aandacht aan te besteden.

3/4/2022 6:58 PM

21

Bilologisch verbouwen en boren verbeteren en stimuleren

3/4/2022 1:01 PM
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22

Zelfoogsttuinen en volkstuinen zijn zowel recreatief als educatief

3/4/2022 10:42 AM

23

Onderwerp in normaal Nederlands verwoorden ( verleidingen in de omgeving voor ongezond
voedsel ? Aub zeg!!!!!)

3/4/2022 10:20 AM

24

Ws te groot voor de gemeente maar biologisch produceren moet goedkoper en niet-biologisch
produceren moet belast worden

3/3/2022 8:10 PM

25

Ook promotie van biologische producten door deze evt mbv sudsidie goedkoper te maken

3/3/2022 7:27 PM

26

Gemeente kan hoog uit afzetmarkt voor gezond voedsel ondersteunen of educatie hierover.
Het is aan de agrariërs en andere overheden om hier te gaan handrlen

3/2/2022 4:48 PM

27

De veestapel is te groot, er wordt teveel gerommeld met ons eten. Stimuleer biologische
initiatieven en de verkoop vanaf het erf hiervan. Niet te veel doorslaan in het afbouwen van
ongezond voedsel, ik wil wat te kiezen hebben en soms is dat ongezond. Maak gezond eten
goedkoper en neem de scholen hier veel meer in mee.

3/1/2022 10:28 AM

3/3

