Liliec en Partij KOE presenteren :

De aangenaamheidseconomie
Een mogelijke oplossing voor winkelcentra die lijden onder teveel concurrentie
door internet, en/of door anderen.
2 aspecten :
• Normale werkuren zijn niet de uren dat men er werkt.
Dus neem bvb. van 7 tot 9u 's ochtends en van 16u tot 22u, of iets vroeger
sluiten wegens arbeidstijdsverkorting.
• Geef winkels ook de ruimte om zelfs internetleveringen aan te bieden,
of zorg minimaal voor goede en goedkope mogelijkheden
om in het centrum te geraken en te verblijven. Dat heeft niets
te maken met snelheid of wandelstraten, echter wel met organisatie.
AUB, zorg ook voor een duidelijke stimulering van nachtwinkels, die nu ook
juist voor velen een toevlucht zijn. Maak dit met duidelijke regels,
zodat ook anderen, die nu afgeschrikt worden,
zich hier naartoe kunnen oriënteren.
En alle, ja alle (nieuwe) winkels moeten internetaankopen kunnen leveren,
want dat vergt dan maar een beperkte ruimte. Dus ook van andere winkels!
Dit wordt dan gefinancierd door iedere online verkoper die verplicht wordt
een deel van de leveringskosten aan de winkel af te staan die het aangekochte
product aanbiedt.
Voor bedrijven zelf is er een voordeel : Als men beter met de consument
kan communiceren, dan via de post, dan kan dit via een retourformulier
bij de vele adressen die de producten afnemen van dezelfde of andere leveranciers.
Het is natuurlijk zo dat kosten enkel gebruikt kunnen worden
als er voldoende omzet is. Dus daarom meer internetaankopen, en dat daadwerkelijk
door de gemeente laten promoten, als het beste voor iedereen.
Men komt dan enkel langs de winkels in een positieve en koopstemming,
dan in een verplichte routine die wekelijks of anders is.
En ook zij die de beste voorwaarden hebben zijn de instellingen die de winkels
mogelijkheden geven zich uit te breiden, bvb. langs achter of met een betere
organisatie zelf of onder de toog of … .
En dan nog even dit : De onderhandeling van de gemeente dan, of van de wijdverspreide organisatie (lokaal of zelf interregionaal of ook internationaal).
Voor de Belgische sociale woningbouw en Nederlandse wooncoöperties zou
het nuttig zijn de 2 ecologische met de beste isolatie en milieuvriendelijke energie
enerzijds en de interleveringen anderzijds, het zou prachtig zijn als argument naar
de politiek toe, dewelke daarover moet beslissen.

Ook het inschakelen van een beschermde werkplaats, dit met het oog op
sociaal verantwoord ondernemen. Want deze nemen reeds een plaats in
de economische sector van het gehele land in.
(voor Nederland, partij KOE)
Bij Nederlandse wooncoperaties is het ecologische al beter met groene energie
of stroom. Maar ook zij kunnen door hun schaalgrootte, helpen in
deze aangenaamheidseconomie. Ook daar is er een trend tegen “verstening”
van de tuinen, en dit met plaatselijke soorten.
(terug algemeen : )
Voor de Belgische sociale woningbouw en Nederlandse wooncoperties zou
het nuttig zijn de 2 :

1.

Enerzijds met de ecologie met de beste isolatie (nu bvb. styrofoam) en
milieuvriendelijke energie.
2.
En anderzijds en de internetleveringen anderzijds, zou het prachtig zijn
als argument naar de politiekers toe die daarover moeten beslissen.
Zo zou ook in deze aangenaamheidseconomie de internetaankopen en
de ecologische inversteringen kunnen compenseren.

